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വ�ോട്ട്
മി

ക്കവരും അധികം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യ
മായിരിക്കും; കിടപ്പുര�ോഗികൾക്ക് ഇത്തവണ
ഒരു പ്രാധാന്യം കൈവന്നു. അവരുടെ സമ്മതിദാ
നാവകാശവും അനിവാര്യമാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറി
ഞ്ഞു. അവരുടെ അസ്തിത്വം തന്നെ ഒരു ജനത എന്ന
നിലയിൽ നാം സ്വീകരിച്ചു എന്നർത്ഥം. ഇതിന് നല്ല
ഒരു ഗുണഫലം കൂടിയുണ്ടായി. ഈ കിടപ്പുര�ോഗികൾ
എങ്ങിനെ ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് കുറെയധികം ആളുകൾ
കാണാനിടയായി. പ്രത്യേക പ�ോളിംഗ് ഡ്യൂട്ടിയ
നുസരിച്ച് ഇത്തരം വ്യക്തികളെ സന്ദർശിക്കേണ്ടി
വന്ന അധ്യാപകർക്കും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമാണ്
ഇങ്ങനെ ഒരനുഭവമുണ്ടായത്. ശരിക്കും, സമൂഹത്തി
ന്റെ പിൻചായ്പില് കഴിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഇവർക്ക്
ല�ോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ഒരവസരം
എന്ന് വിചാരിക്കാം.
ക�ൊല്ലം ക്രിസ്തുരാജ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ
അധ്യാപകനായ അധീഷ് കുമാര് സമൂഹമാധ്യമ
ങ്ങളില�ൊന്നില് കുറിച്ച ലേഖനത്തിലെ ചില ഭാഗ
ങ്ങള് ഇങ്ങനെയാണ്: ''കിടപ്പുര�ോഗികളിൽ പല
രുടെയും സ്ഥിതി പരമ ദയനീയമെന്നേ പറയാൻ
പറ്റൂ. വീടിന്റെ ഉള്ളറകളിലെ വായു സഞ്ചാരമി
ല്ലാത്ത കുടുസു മുറികളിലാണ് പല വൃദ്ധമാതാപിതാ
ക്കളുടേയും കിടപ്പ്. ഹൈടെക് ബെഡുകള�ോ എയർ
ബെഡുകള�ോ ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു
ജനല�ോ ഫാന�ോ പ�ോലുമില്ലാത്ത മുറിയിൽ മാസങ്ങ
ളായി കിടക്കുന്നവരേയും ഉറുമ്പ് വരിയായി നീങ്ങി
വരുന്ന കട്ടിലിൽ അനങ്ങാനാവാതെ കിടക്കുന്നവ
രേയും നേരിട്ട് കാണേണ്ടി വന്നു. അവരുടെയ�ൊക്കെ
വിരൽ പതിച്ച് കംപാനിയന്റെ സഹായത്തോടെ
വ�ോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. ജയിക്കുന്ന നേതാവ് ആരു
തന്നെയായാലും അവരുടെ വിജയത്തിനു പിന്നിൽ
കട്ടിലിൽ മിണ്ടാനാവാതെ കിടക്കുന്ന ഇത്തരം കുറച്ച്
വ�ോട്ടുകൾ കൂടി ഉണ്ടാവും...''
കിടപ്പുര�ോഗികളിൽ മിക്കവാറും എല്ലാവരെയും
തന്നെ ഇതിനകം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന�ോ, ഉദ്യോ
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ഗസ്ഥയ�ോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അവരിൽ കുറച്ചു പേ
രെങ്കിലും അധീഷ് കുമാറിനെപ്പോലെ ചിന്തിച്ചിട്ടുമു
ണ്ടാകും. നല്ല കാര്യം.
അധീഷ് കുമാർ തുടർന്ന് എഴുതുന്നു: ''കിടപ്പുര�ോഗി
കളുടെ കാര്യത്തിൽ ആര�ോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ കരുതൽ
വെറും ചടങ്ങ് മാത്രമാണെന്നാണ് മനസിലാ
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഹൈടെക് ബെഡുകളും എയർ
ബെഡുകളും അണ്ടർ പാഡുകളും അഡൽറ്റ് ഡയപ്പ
റുകളും ക്ലീനിംഗ് സ�ൊല്യൂഷനുകളും വെറ്റ് വൈപ്സും
അടിയന്തിര വൈദ്യസഹായവും വീടുകളിൽ ലഭ്യ
മാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.'' ഇത് പൂർണ്ണമായും ശരിവെ
ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മറ്റൊരു അവികസിത രാജ്യങ്ങ
ളിലും നടക്കാത്ത വിധം ഈ ര�ോഗികൾക്ക് കുറേ
ക്കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ ലഭ്യമാക്കാൻ കേരള സർ
ക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 2008-ലെ പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ നയം നടപ്പിൽ വന്നതിന് ശേഷം.
വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യാനായി എന്നല്ല. എന്നാൽ
ഇവരിൽ ഓര�ോരുത്തരെയും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരു നഴ്സ് വീട്ടിൽ ചെന്ന്
കാണുന്നു എന്നതു തന്നെ എത്രയ�ോ വലിയ കാര്യം.
പക്ഷെ അധീഷ് കുമാർ പറയുന്നത് പ�ോലെ ചെയ്യ
പ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളും, ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും തമ്മി
ലുള്ള ഭീമമായ അന്തരം നികത്തപ്പെടേണ്ടതു തന്നെ
യാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നതു പ�ോലെ എത്രയ�ോ കാ
ര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടു
ള്ളത്.
അധീഷ് കുമാർ തുടർന്നെഴുതുന്നു: ''നടപ്പിലാക്കാൻ
പറ്റുന്ന ചെറിയ ചില നിർദേശങ്ങൾ കൂടി മുന്നോട്ട്
വയ്ക്കുന്നു. തീരെ അവശതയിലായ കിടപ്പുര�ോഗികളുടെ
പെൻഷൻ മിനിമം ഒരു അയ്യായിരം രൂപയെങ്കിലും
ആക്കണം. പണിക്കു പ�ോലും പ�ോകാനാവാതെ
വൃദ്ധമാതാപിതാക്കളെ പരിചരിക്കുന്ന മക്കളെ
കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അവർ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ജ�ോലി
ത�ൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രതിഫലം
നൽകാൻ സാധിക്കണം. കിടപ്പിലായ മാതാപിതാ

ല�ോക സാമൂഹിക പ്രവര്ത്തക ദിനം

ഉബുൺടു - ഞാനുണ്ട്,
കാരണം നമ്മളുണ്ട്
വർഷത്തെ ല�ോക സാമൂഹ്യപ്രവർത്ത
നദിനം (മാർച്ച് 16) മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന
മന�ോഹരമായ ആശയമാണ് 'ഉബുൺടു' (ഞാനുണ്ട്,
കാരണം നമ്മളുണ്ട്, I am because we are). വ്യ
ക്തിയുടെ നിലനിൽപ്പും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള അഭേ
ദ്യമായ ബന്ധം അടിവരയിട്ടുറപ്പിക്കുന്നതിനുമപ്പുറം
ആ ബന്ധത്തെ കേവലം പ്രാദേശിക തലത്തിൽ
നിന്ന് ല�ോകമാകെ ഒരു സമൂഹം എന്ന സാർവ്വ
ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് 'ഉബുൺടു' ഉയർത്തുന്നു.
സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിനും സാമൂഹ്യ വികസന
ത്തിനുമായി 2020 മുതൽ 2030 വരെയുള്ള ആഗ�ോള
അജണ്ടയുടെ ആദ്യ പ്രമേയവും ഇതുതന്നെയാണ്.
ഈ സന്ദേശം സാമൂഹ്യ ഐക്യദാർഢ്യം വർദ്ധി
പ്പിക്കുന്നതിനും ആഗ�ോള ബന്ധം തിരിച്ചറിയുന്നതി
നുമുള്ള ഉപാധിയെന്ന നിലയ്ക്ക് ജനങ്ങളും പരിസ്ഥി
തിയും തമ്മിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ഉയർത്തി
ക്കാട്ടുന്നു. അത�ോട�ൊപ്പം, എല്ലാവർക്കും മൗലികാവ
കാശങ്ങൾ, അവസരങ്ങൾ, സ്വാതന്ത്ര്യം, സുസ്ഥിര
ക്ഷേമം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സാമൂഹ്യ പ്രവർ

ത്തകർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാ
ലുക്കളായിരിക്കണമെന്ന്
ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.
ല�ോ ക സ ാ മൂ ഹ ്യപ്ര
വ ർ ത്ത ന ദ ി ന ത് തിന് റെ
ഭാഗമായി മാർച്ച് 16ന്
കേ ര ള അ സ�ോ സ ി
യേ ഷ ൻ ഓ ഫ് പ്രൊ
ഫഷണൽ സ�ോഷ്യൽ
വർക്കേഴ്സ് (കാപ്സ്)
ത ി രു വ ന ന്ത പു ര ം ചാ
പ്റ്ററും പാലിയം ഇന്ത്യ
യിലെ പ്രൊഫഷണൽ സ�ോഷ്യൽ വർക്ക് ഡി
പ്പാർട്ട്മെന്റും സംയുക്തമായി സർക്കാർ, സന്നദ്ധ
മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽ
സ�ോഷ്യൽ വർക്കർമാരെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട്
ഒരു ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു. ലയ�ോള ക�ോളേജിലെ
സ�ോഷ്യൽ വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലവനും,
കാപ്സ് സതേൺ റീജ്യൺ വൈസ് പ്രസിഡ
ന്റുമായ ഡ�ോ. സ�ോണി ജ�ോസിന്റെ നേതൃത്വത്തി
ലാണ് പരിപാടി നടന്നത്. സൂം മുഖേന നടന്ന ചർച്ച

ക്കൾക്ക് നാം അൽപം കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു മുറി കരു
തിവെയ്ക്കുന്നത് നന്നാവും. ഇടനാഴികൾ കടന്നു ചെ
ല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന ഇരുളടഞ്ഞ മുറിയിൽ അവരെ
തള്ളിയാൽ, നാളെ ഇതുകണ്ടു വളരുന്ന മക്കൾ അതേ
ഇരുട്ടറ നമ്മൾക്കായും മാറ്റിവച്ചെന്നുവരാം. ദാഹിച്ചു
ത�ൊണ്ട വരണ്ട് ഉറക്കെ വിളിച്ചാൽ കൂടി മ�ൊബൈൽ
ഫ�ോണിൽ കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവർ ശല്യം എന്ന്
പറഞ്ഞെന്നുവരാം.'' അധീഷ് കുമാർ, താങ്കളുടെ
ഉള്ളിൽ തെളിയുന്ന ആ കൈത്തിരിക്ക് നന്ദി.
ഏതാണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഏതെങ്കിലും പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു

ണ്ട്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തുടങ്ങിവെച്ച അതേ പാ
കത്തിന് അധികവും മുമ്പോട്ട് പ�ോകുന്നുവെന്നല്ലാതെ
കാര്യമായ വളർച്ച അധിക സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
ഇനി വരുന്ന സർക്കാരിനെ അധികാരത്തിലെത്തി
ക്കുന്ന, ''രക്തയ�ോട്ടം നിലച്ച വിരലുകൾ''ക്കു വേണ്ടി
യുംകൂടി ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ശ്ര
മിക്കാം.
കേരളത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രസ്ഥാനത്തെ
പ്പറ്റി അഭിമാനിക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ
ഒരംശം മാത്രമേ ചെയ്തു തീരുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് തി
രിച്ചറിയാം

ബാബു ഏബ്രഹാം

ഈ

.
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പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവായി പ്ര
ദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ജ�ോസ് കുഞ്ഞ് കെ. ജെ. (സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ക�ോ
-ഓർഡിനേറ്റർ KSHPWC), അമൃതാ ജി.എസ് (മുൻ
സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ, കുടുംബശ്രീ), പ്രവീൺ
എസ്.പി (അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, കേരളാ സ്റ്റേറ്റ്
എയ്ഡ്സ് കണ്ട്രോൾ സ�ൊസൈറ്റി) ആര്യ ആർ.
ചന്ദ്ര (സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ, വുമൺ ആന്ഡ്
ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്),
രശ്മി ജി. പിള്ള (കൗൺസിലർ, തണൽ ഷ�ോർട്
സ്റ്റേ ആന്ഡ് കെയർ ഹ�ോം ഫ�ോർ ട്രാൻസ്മെൻ),
സവിത വി. രാജ് (ജില്ലാ ക�ോ-ഓഡിനേറ്റർ കേരള
സാമൂഹിക സുരക്ഷ മിഷൻ), ലക്ഷ്മി കെ. (റീജ്യണൽ
വെൽഫെയർ ഓഫീസർ, പ്രിസൺ വിയ്യൂർ), സാജൻ
ആന്റണി (പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ചൈൽഡ് ലൈൻ
ക�ോ-ഓർഡിനേറ്റർ), എൽന ജ�ോസഫ് (മെഡി
ക്കൽ ആന്ഡ് സൈക്യാട്രിക് സ�ോഷ്യൽ വർക്കർ,
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പാലിയം ഇന്ത്യ) എന്നിവർ അവരുടെ മേഖലക
ളെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കുകയും അതിൽ അവരുടെ
പങ്ക് വിശദമാക്കുകയും ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ അഡ്വക്കസി മാനേജറും കാപ്സ് തിരു
വന്തപുരം ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റും കാപ്സ് സതേൺ
റീജിയൻ ജ�ോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ ബാബു
ഏബ്രഹാം സ്വാഗതവും, പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ കമ്മ്യൂ
ണിറ്റി സ�ോഷ്യൽ വർക്കർ അബുബക്കർ സിദ്ധിഖ് കൃ
തജ്ഞതയും അറിയിച്ചു.
അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ
കിടത്തിച്ചികിത്സാ വിഭാഗത്തിലെ അന്തേവാസികൾ
ക്കും പരിചാരകർക്കുമായി 'സ്നേഹനിലാവ്' എന്ന
പേരിൽ ഒത്തുചേരൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. തിരുവനന്ത
പുരം ല�ോ ക�ോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളും, ടാറ്റാ ഇൻസ്റ്റി
ട്യൂട്ട് ഓഫ് സ�ോഷ്യൽ സയൻസസിലെ വിദ്യാർത്ഥി
കളും പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ അംഗങ്ങളും അനുഭവ
ങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. കൂടാതെ കലാപ്രകടനങ്ങളും വിന�ോദ
പരിപാടികളുമുണ്ടായിരുന്നു. സ�ോഷ്യൽ വർക്ക് ദിനാ
ചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അന്തേവാസികളും പരിചാ
രകരും കേക്ക് മുറിച്ചുക�ൊണ്ട് സന്ധ്യ വർണശബളമാ
ക്കി. നല്ല രീതിയിലുള്ള സായംസന്ധ്യ ഒരുക്കി, ജീവി
തത്തിന്റെ വേനലിൽ കുളിർമഴ പെയ്യിച്ച സ�ോഷ്യൽ
വർക്ക് ടീമിന് ഏവരും നന്ദിയർപ്പിച്ചു.
അന്നു രാവിലെ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ ഹ്യൂമൺ റിസ�ോഴ്സസ് മാനേജർ ആരതി
വേണുകുമാർ പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രൊ
ഫഷണൽ സ�ോഷ്യൽ വർക്കർമാർക്കും മെമെന്റോ
നൽകി അവർ ഓര�ോ ജീവിതങ്ങളിലുമുണ്ടാക്കിക്കൊ
ണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചു

.

ശിവരാത്രികൾ
അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ

പെ

രിന്തൽമണ്ണ ഇഎംഎസ് ആശുപത്രി
യിലെ 401-ാം മുറിയിൽ ചാഞ്ഞുകിടന്ന്
നേരെ മുന്നിലായി കാണുന്ന ക�ൊടികുത്തി മലയിൽ
പടരുന്ന തീ കണ്ടങ്ങിനെ ഇരിക്കും. ഒരാൾക്ക് കഷ്ടി
ച്ച് ഇരിക്കാവുന്ന ബെഞ്ചിൽകിടന്ന് അച്ഛൻ ഉറങ്ങും,
അമ്മ താഴെയും. നേരം പുലരാറാകുന്നത�ോടെ കൺ
പ�ോളകൾക്ക് ഘനം ത�ോന്നിത്തുടങ്ങും.
ഉണർവ്വിൽ നിന്ന് ഉറക്കത്തിലേക്കു ചേരുന്ന മധുര നി
മിഷങ്ങൾ നുകരുമ്പോഴേക്കും മുറിയുടെ വാതിലിൽ
തകിലടി മേളം. ഫിസിയ�ോതെറാപ്പി മുറിയിലേക്ക്
എന്നെ എത്തിക്കാനുള്ള തിടുക്കത്തിലാണ് അറ്റൻ
ഡർമാർ.
''രാത്രി മുഴുവൻ മലയിൽ കാട്ടുതീ ആയിരുന്നു, ആരെ
യെങ്കിലും അറിയിക്കണ്ടേ?'' എന്ന ച�ോദ്യത്തിന്
എല്ലാവരുടെയും ചിരി...
തിരക്കിനിടയിൽ പകൽ ഓടി മറയും, ചികിത്സ
കഴിഞ്ഞ് സന്ധ്യയ്ക്ക് മുറിയിൽ എത്തുന്നത�ോടെ
വീണ്ടും മനസ്സിൽ ആധി, രാത്രിയാകുവാൻ ഇനി
മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം! എല്ലാവരും ഉറങ്ങും...
ജ�ോസു ബ്രദർ തന്ന 'സ�ോൾഫ്രഷും'' പരാജയപ്പെട്ട
പ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയ�ോടു പറഞ്ഞു, ''എന്നെ കിട
ത്തണ്ട; ഇരുത്തിയാൽ മതി. മലർന്നുകിടന്ന് ഫാൻ
കറങ്ങുന്നതു കാണുന്നതിലും ഭേദം നേരെയിരുന്നു
മലയിലെ ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് കാണുന്നതാണ്.''
രാത്രിയാകുന്നത�ോടെ മലയിലൂടെ ഒരു വെളിച്ചം

ഓര�ോ വർഷവും ഒന്നിലധികം ശിവ
രാത്രികളിലൂടെ ശാന്തമായി കടന്നു
പ�ോകുവാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതാവട്ടെ,
പുറമേയ്ക്ക് ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്ന സകല
ജീവന്റെയും അകമേ ഉണർന്നിരിക്കു
ന്ന ആത്മസ്പന്ദനം...

പ ത ി യെ ന ീങ്ങു ന്ന ത്
കാണാം. മലയുടെ മുക
ളിലേക്ക് പ�ോകുന്ന ജീ
പ്പാണത്. ജീപ്പ് മലമു
കളിൽ എത്തുന്നത�ോടെ
ക�ൊടികുത്തിമല നീറാൻ
തുടങ്ങും. കാറ്റിന്റെ ദിശ
മാ റു ന്ന ത നു സ ര ി ച്ച്
കാട്ടുതീ എനിക്കായി
തീർക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ
ക ണ്ടു ക�ൊ ണ്ട് ദു ഷ് ക

രമായ ശിവരാത്രികൾ
ന�ോറ്റ് പകലിനെ കാത്തു ഞാൻ ഇരുന്നു.
വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം, ഗുളിക വിഴുങ്ങാതെ അകമേ നി
റയുന്ന സ്പന്ദനത്തിൻ ചുവടുപിടിച്ച് 'സ�ോൾ ഫ്രഷ്'
ആക്കുന്ന വിദ്യയും പഠിപ്പിച്ചാണ് കാലമാകുന്ന കണി
ശക്കാരൻ കണക്കു മാഷ് എന്നെ വെറുതെ വിട്ടത്.
ഓര�ോ വർഷവും ഒന്നിലധികം ശിവരാത്രികളിലൂടെ
ശാന്തമായി കടന്നുപ�ോകുവാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതാവ
ട്ടെ, പുറമേയ്ക്ക് ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്ന സകല ജീവന്റെയും
അകമേ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ആത്മസ്പന്ദനം.... പുതപ്പി
നടിയിൽ പൂർണ്ണബ�ോധവാനായ് രാവുകൾ പകലാ
ക്കി ശിവരാത്രിയാഘ�ോഷിച്ച് ഞാനതിനു കൂട്ടിരിക്കാ
റുണ്ട്. നിദ്രാദേവി കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദിന
ങ്ങളിലാവട്ടെ അടുത്ത മുറിയിലെ അലാറം മണികൾ
ഉണരുന്നതിനുമുൻപ് ആ സ്പന്ദനം എന്നെ ഉണർ
ത്താറുണ്ട്. ഉറക്കച്ചടവാകുന്ന മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരി
ച്ചല്ല, മറിച്ച്
''പുനർജ്ജന്മ തുല്യമാം പുലരികൾ നൽകി
എൻ ആത്മസ്പന്ദനം എന്നിൽ ലയിച്ചിടുന്നു...''
(അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിലെ രാമ�ോപദേശങ്ങൾ
ക�ോർത്തിണക്കിയ 'ശ്രീരാമഗീത' എന്ന പുസ്തകത്തി
ന്റെ രചയിതാവാണ് ലേഖകൻ. മലയാളത്തിലും ഇം
ഗ്ലീഷിലും കവിതകൾ തന്റെ ബ്ലോഗിൽ എഴുതുന്നു.
സ്പൈനൽ ക�ോർഡ് ഇഞ്ചുറി ബാധിതനാണ്)

.
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ലഹരി പിടിക്കാത്ത
വേദന
കെ ഗ�ോവിന്ദൻ കുട്ടി

ല

ഹരി പിടിക്കുന്ന വേദനയില്ല. അദ്ദേഹം
ഖണ്ഡിച്ചു പറഞ്ഞു: 'വേദന, വേദന ലഹരി
പിടിക്കും വേദന, ഞാനിതിൽ മുഴുകട്ടെ - അത�ൊക്കെ
പാടിപ്പൊലിപ്പിക്കാൻ ക�ൊള്ളാം. മധുര ന�ൊമ്പര
മ�ൊക്കെ പറപറക്കും ഏതെങ്കിലും അവയവത്തിൽ
വേദന തിളച്ചുരുകിക്കയറുമ്പോൾ. അപ്പോൾ പാട്ടു
നിർത്തി, അറിയാവുന്നതും കിട്ടാവുന്നതുമായ വേദ
നസംഹാരി തേടിപ്പോകും, ആരും.'
ച�ോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത അറിവിന്റെ സ്വരത്തിലായി
രുന്നു ഡ�ോ. എം.ആർ. രാജഗ�ോപാലിന്റെ സംസാരം.
വേദന കുറയ്ക്കാനുള്ള വഴിയിലൂടെയാണ് ഏറേക്കാ
ലമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര. കരിയർ മുഴുവൻ
ബ�ോധം കെടുത്തുന്ന മന്ത്രങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളൂം പഠിക്കു
കയും പഠിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. ബ�ോധം ഉണ്ടായാ
ലല്ലേ വേദനയുള്ളു. അതുക�ൊണ്ട് വേദന ത�ോന്നാതി
രിക്കാൻ വേണ്ടപ്പോൾ ബ�ോധം കെടുത്തുകയും ക�ൊ
ളുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
വേദന മാറ്റുകയേ ഇനി വഴിയുള്ളു എന്നു ത�ോന്നുന്ന ജീ
വിതാവസ്ഥയിൽ എന്തു ചെയ്യാമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ
പത്തുപതിനഞ്ചു ക�ൊല്ലമായി അന്വേഷണം. പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ എന്നും സാന്ത്വനചികിത്സയെന്നും
മറ്റും അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു പ�ോരുന്നു.
വേദനയെപ്പറ്റി ഒരു ആയുഷ്ക് കാലത്തിൽ ഞാൻ
നേടിയ അറിവും അറിവില്ലായ്മയും വിളമ്പാൻ ഒരു
വേദി തുറന്നുകിട്ടി. പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു
പത്രിക ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്ന ചുമതല ഞാൻ ഏറ്റെ
ടുത്തു. മധുരിക്കുന്ന വേദനയും ലഹരി പിടിക്കുന്ന
വേദനയും, തലവേദനയും മന�ോവേദനയും, അങ്ങനെ
ഏത് അവയവത്തെയും എക്കാലവും ബാധിക്കാവുന്ന
വേദനയുടെ സാർവകാലികത്വം പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്ര
സിദ്ധീകരണമായിരുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യം.
തലക്കെട്ടായി ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു: ‘വേദന’. വിത്
ആകുന്നു, അറിവ് ആകുന്നു, വേദന. ബ�ോധമാകുന്നു
വേദന. സചേതനത്വത്തിന്റെ ഭാഗവും, ഒരു വേള പൂർ
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ണതയും, വേദനയാകു
ന്നു. സംസ്കൃതത്തിലെ
ഇരുപത്തിരണ്ട് ഉപസർ
ഗ്ഗങ്ങളും ചേർത്ത് വേദന
യുടെ അനന്തസുന്ദരമായ
സർഗ്ഗതലങ്ങൾ ആവി
ഷ്ക്കരിക്കാം. വേദന
സംവേദനമായും അവേദ
നമായും നിവേദനമായും
നിർവേദമായും അനുഭവ
പ്പെടാം.
എ വ ി ട െ യും വേ ദ ന
യാകാം. തലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതാവില്ല തല
വേദന. വേദന ഏത് അംഗത്തെയും ബാധിക്കു
ന്നു. നടുവും പുറവും വയറും കയ്യും കാലും, എന്നു
വേണ്ട, ഏത് അവയവത്തെയും വേദന അതിന്റെ
വരുതിയിൽ നിർത്തുന്നു. ഒരു അവയവത്തിന്റെയും
വരുതിയിൽ പെടാത്തതാണ് മനസ്സ്. അവയവമി
ല്ലാതെയും മനസ്സും മനസ്സിന്റെ വേദനയും അനുഭവ
പ്പെടാം. അതാണല്ലോ എളുപ്പം ചികിത്സിച്ചുമാറ്റാൻ
വയ്യാത്ത മന�ോവേദന. അവയവമില്ലാതെ മനസ്സിന്
നിലനിൽപുണ്ടോ എന്ന ച�ോദ്യം ഇനിയും അവശേ
ഷിക്കുന്നു.
ഫാന്റം ലിംബ് തിയറി എന്നൊരു അനുഭവസാക്ഷ്യം
ഏറെക്കാലമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു വരുന്നു. ഇല്ലാത്ത
അവയവത്തിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ മാനസി
കാവസ്ഥയെപറ്റി ഗവേഷണം നടത്തി, ന�ൊബേൽ
സമ്മാനത്തിന്റെ സാധ്യത തുറന്നെടുത്ത ആളാണ് വി
ളയന്നൂർ രാമചന്ദ്രൻ. കാലിഫ�ോർണിയയിൽ ഇരുന്ന്
ആത്മാവിന്റെ ഉറവിടം തേടുന്നുവെന്ന് ഒരു പത്രം വി
ശേഷിപ്പിച്ച ജീവശാസ്ത്രകാരൻ, തമിഴൻ.
യുദ്ധകാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതാണ് ആ അനുഭവം.
ആസ്പത്രിയിൽ കഴിയുന്ന പല ഭടന്മാർക്കും അസ
ഹ്യമായ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു. കയ്യില�ോ
കാലില�ോ ആയിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും വേദന. അത

ല്ലാത്ത അവയവത്തിലാണ് തീയുണ്ട തറച്ചുകേറിയ
തെങ്കിൽ, ഭടന് ആസ്പത്രിയിൽ കഴിയാൻ എത്തുമാ
യിരുന്നില്ല. പക്ഷേ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്ന കാല�ോ
കയ്യോ അയാൾക്കുണ്ടാവണമെന്നില്ല. നേരത്തേ മു
റിച്ചുകളഞ്ഞ അവയവത്തിലായിരിക്കും വേദന.
അപ്പോൾ ശരീരത്തിലേ വേദന ത�ോന്നുകയുള്ളു
എന്ന ധാരണ തെറ്റിപ്പോകുന്നു. ശരീരമില്ലാതെയും
ബ�ോധം അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞോ തിരിയാതെയ�ോ നി
ലനിന്നു പ�ോകാം.
അംഗനിഷ്ഠമായ വേദനയാണ് പലപ്പോഴും ചർച്ചക്കു
വരിക. അനുരാഗം ശരീരസുഖത്തെ അതിലംഘി
ക്കുന്ന അനുഭവമെന്ന് ഉദ്ഘ�ോഷിക്കുന്നു കവികളും
ഋഷികളും. മാംസനിബദ്ധമല്ല രാഗം എന്നാണ്
ഒരാളുടെ സാക്ഷ്യം. അതുപ�ോലെ വേദനയെപ്പറ്റിയും
പറയാം. ദേഹനിബദ്ധമല്ല വേദന. ദേഹത്തിന്റെ
ഏതു ഭാഗത്തും, ദേഹാതിവർത്തിയായ മനസ്സിലും,
മനസ്സിനു പിടിക�ൊടുക്കാത്ത അവസ്ഥയിലും വേദന
ഉണ്ടാകാം. ആ വഴിയേ ആല�ോചിച്ചാൽ അചേതന
ങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത വേദന
ഉണ്ടെന്നു വരുമ�ോ? പഴയ ഒരു മ�ൊഴി ഇങ്ങനെ: 'ഒര
ല്ലലില്ലെങ്കിൽ എനിക്കു കല്ലായിരിക്കുവാനാണിനി
മേലിലിഷ്ടം.' കല്ലിലും അല്ലൽ
ഉണ്ടാകാമെന്ന സൂചന ആപേ
ക്ഷികമായ ആ പ്രസ്താവത്തിൽ
ഒളിഞ്ഞിരിപ്പില്ലേ?
അ പ ്പോ ൾ എ ല്ലാ യ ി ടത്തും
എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്
വേദന എന്നു വരുന്നു. നരജീ
വിതം തന്നെ വേദനയാണെ
ന്നാണ് ചിലരുടെ വിവക്ഷ.
കുട്ടികളുണ്ടായാൽ അത�ൊട്ടൊ
ക്കെ ഭേദപ്പെടുത്താം എന്നും
അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. തഴു
കിയാലും ചൂടു പിടിപ്പിച്ചാലും
ചിലപ്പോൾ വേദന കുറയാം.
അഗ്നി (ചൂട്) ശതവൈദ്യസ
മാനൻ ആണെന്നത്രേ ആര�ോ
ഗ്യനികതേനത്തിലെ ആസ്ഥാ
നവൈദ്യനായ ജീവൻ മശാ
യിയുടെ നിർദ്ദേശം. അങ്ങ
നെയ�ോ വേറെ വല്ല വഴിയിലൂ
ടെയ�ോ സഹനശേഷി കൂട്ടിയ�ോ
വേ ദ ന കു റ യ്ക്കാ ൻ പ റ്റു മ�ോ
എ ന്നാ ണ് വൈ ദ ്യന് റെ യും
വൈദികന്റെയും പരമമായ
അന്വേഷണം. ഇരുപതാം
നൂറ്റാണ്ടിലെ മനുഷ്യൻ 'അനാ
സിനാക്കുന്നു പ്രധാനഭക്ഷണം'
എന്ന് എം. എൻ. പാലൂര് നി
രീക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് തി

കഞ്ഞിട്ടില്ല. അനാസിനു പകരം വയ്ക്കാവുന്നതും ഫല
പ്രദമെന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നതുമായ
വേദനസംഹാരികൾ പല പേരുകളിൽ പല പല രൂ
പങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
സാന്ത്വനചികിത്സയിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഡ�ോക്ടറുടെ
ഊന്നൽ വേദനയുടെ പരിചരണത്തിലും പരിഹാര
ത്തിലുമാകുന്നു. ഗീർവാണവും തത്വചിന്തയുമല്ല പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ രംഗത്ത് പ്രധാനം. അതുക�ൊ
ണ്ട് ‘വേദന’ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഒരു പത്രിക
യെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം നെറ്റിചുളിച്ചു.
നേരത്തേ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ ഒരു പേരുണ്ടാ
യിരുന്നു: ‘സഹയാത്ര’. രണ്ടാമത് ആല�ോചിച്ചപ്പോൾ
എനിക്കും ത�ോന്നി, വേദനയെപ്പറ്റി ഒരു വെടിവട്ടം
ഒരുക്കുകയല്ല, വേദനിക്കുന്നവര�ോട�ൊപ്പം നീങ്ങുക
എന്ന അർഥത്തിൽ ‘സഹയാത്ര’ ഏർപ്പെടുത്തുക
യാണ് കൂടുതൽ പ്രസക്തം.
'അയ്യോ' എന്ന നിലവിളിയിൽ പ�ൊതുവേ പ്രകട
മാകുന്ന വേദന എങ്ങനെയ�ൊക്കെയ�ോ ഉണ്ടാകാം.
തല്ലിയാൽ വേദനിക്കും, നുള്ളിയാൽ വേദനിക്കും,
മാന്തിയാലും പിച്ചിയാലും വേദനിക്കും. ഓര�ോ വേ
ദനക്കും ഓര�ോ മഴനിഴൽ പ്രദേശം കാണും. ചുട്ടു
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നീറ്റം മുതൽ പ്രായം ചെന്നവർ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്ന
'എല്ലു പ�ൊളിയൽ' വരെ വേദനിക്കുന്നവരുടെ അനു
ഭവമാണ്. സാഹിത്യകാരന്മാർ അതിനെ, പ�ൊളി
യുന്ന എല്ലിനെ, അനുഭവൈകവേദ്യം എന്നു വിശേ
ഷിപ്പിക്കും. വേദനിച്ചും വേദനിപ്പിച്ചും രസിക്കുന്ന
ചിലർ അവർക്കിടയിൽ ക�ൊടികെട്ടി വാഴുന്നു. വാ
സ്തവത്തിൽ ആത്മപീഡനവും പരപീഡനവും (മസ�ോ
ക്കിസം, സേഡിസം) സുഖം പകരുന്നതല്ല, സൗന്ദ
ര്യാനുഭൂതിവർദ്ധകവുമല്ല. അങ്ങനെ സുഖം അനുഭ
വിക്കുന്നവർ സൂക്ഷിച്ചുന�ോക്കിയാൽ തല തിരിഞ്ഞു
പ�ോയവരാണെന്നു കാണാം.
വേദനയുടെ പരിഹാരം തേടുന്നത�ോട�ൊപ്പം അതിന്റെ
പല തലങ്ങളെപ്പറ്റി പഠനവും നടക്കുന്നു. 'വേദനി
ക്കുന്ന ദേഹം' (The Body in Pain) എന്ന പുസ്തകം
ഒരു ഫ്രഞ്ച് എഴുത്തുകാരി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉദ്ധരിക്കു
ന്നതു കണ്ടു. കടുത്ത മറവിര�ോഗം പിടിപെട്ട മുത്തശ്ശി
യുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു
മറിയൺ റിന�ോൾട്. എല്ലാം മറന്നുകഴിഞ്ഞ അവർ
ക്ക് വേദന മാത്രമേ സത്യമായുള്ളു. ഈയിടെ അവർ
വീണു, എല്ലൊടിഞ്ഞു. അത�ൊന്നും അവർക്ക് ഓർമ്മ
യില്ല. വേദന മാത്രം അറിയാം. അലക്ഷ്യമായി നട
ക്കുന്നതും മൂളുന്നതും മുക്കുന്നതും ഞരങ്ങുന്നതും വേദന
യുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാകാം. ഷാര�ോൺ ബ്രാങ്മാൻ
എന്ന വയ�ോജനചികിത്സകയുടെ ഒരു ര�ോഗി കൂടെ
ക്കൂടെ തലവേദനയെപ്പറ്റി പരാതിപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരുന്നു.
ദുരൂഹമായിരുന്നു കാരണവും കാര്യവും. ഒരു ദിവസം
ബ�ോധ�ോദയം പ�ോലെ അവർക്കു മനസ്സിലായി. വേദ
നിക്കുന്ന തല ത�ൊട്ടുകാണിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ
ഒന്നും ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കു
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കയായിരുന്നു ആ ര�ോഗി. വേദന അങ്ങനെ ബിംബ
കമായും വർത്തിക്കുന്നു.
ഈയിടെയായി പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു
വേദന വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ എന്നെ തേടിയെത്തു
ന്നു. പറഞ്ഞുകേട്ട പേര�ൊന്നും അതിനു ചേരുകയില്ല.
ക�ോച്ചുകയ�ോ കുതറുകയ�ോ ചെയ്യുന്ന മട്ടിൽ അതെന്റെ
കാലുകളെ മാറി മാറി ആവേശിക്കുന്നു. എന്റെ കണ്ണു
കൂമ്പുമ്പോൾ അതെന്നെ തട്ടിയുണർത്തുന്നു. ഉറക്കം
കെട്ട അരിശത്തിൽ ഞാൻ വേവലാതിപ്പെടുന്നു.
പൂർണമായ പരിഹാരം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും,
പ്രശ്ന
 ം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന മസ്തിഷ്കവിദ
ഗ്ധൻ ഡ�ോക്ടർ രാജശേഖരൻ നായര�ോടു ച�ോദിച്ചു.
ഫലിക്കാവുന്ന പ്രതിവിധി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം
അടക്കിപ്പിടിച്ച ചിരിയ�ോടെ പറഞ്ഞു: 'പേടിക്കണ്ട.
ഏറിയാൽ ഉറക്കം തടസ്സപ്പെടും. അത്രയേ ഉള്ളു.'
ഞാനും വേദനിച്ചു ചിരിച്ചു. ഉറക്കം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന
വേദനയ�ോ? പ്രജാഗരം, ഉറക്കമില്ലായ്മ, അതായിരു
ന്നു മഹാഭാരതത്തിലെ പരമമായ വേദന. കാരണവും
പരിഹാരവും കാണാൻ ധൃതരാഷ്ട്രർ പണ്ഡിതനായ
അനുജൻ വിദുരരെ വിളിച്ചു വരുത്തി. വേദനയും നിർ
ന്നിദ്രതയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഉദ്യമമാണ് വിദുര
വാക്യം. യുഗങ്ങളായി ആ ഉദ്യമം തുടരുന്നു, ഫലി
ക്കാതെ.
('സഹയാത്ര' പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങാൻ കാരണ
ക്കാരനായ കെ. ഗ�ോവിന്ദന്കുട്ടി ആകാശവാണി
ലേഖകൻ, ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് സീനിയർ എഡി
റ്റർ, ഇന്ത്യ ടുഡേ സീനിയർ എഡിറ്റർ എന്നീ പദവി
കളിലിരുന്നയാളും, ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമായി
ഏതാനും പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവുമാണ്)

.

ഭൂമിയിലെ ദൈവങ്ങൾ
മുക്കം ഭാസി

ഒ

രു സിനിമാഗാനം ഓർമ്മയിൽ ഉണരുന്നു. അതി
ങ്ങനെ ''ദൈവം വന്നു വിളിച്ചാൽ പ�ോലും ഞാനില്ലാ...
ഭൂമിയിൽ സിനിമാ താരങ്ങളാണല്ലോ ദൈവങ്ങൾ!'
ശരിയാണ്; ചിലയിടങ്ങളിൽ സിനിമാ താരങ്ങൾക്ക്
ഇന്നും ദൈവത്തിന്റെ പരിവേഷം!
വേറ�ൊരു കൂട്ടരുണ്ട്: ആൾദൈവങ്ങൾ. ദൈവപ്രച്ഛന്ന
വേഷധാരികൾ. പക്ഷേ; ഒന്നുണ്ട്. ഈ ക�ൊറ�ോണ
മഹാമാരിക്കാലത്ത് അവര�ൊക്കെ സമാധിയിലാ
ണെന്നു ത�ോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലും അമാ
നുഷർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു... ദൈവരൂ
പികൾ!
ശരിക്കും ആരാണ് ദൈവങ്ങൾ?
അശരണരെ, ആലംബഹീനരെ, ര�ോഗികളെ, വൃദ്ധ
ജനങ്ങളെ, അംഗഹീനരെയ�ൊക്കെ പ്രതിഫലേച്ഛ
കൂടാതെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന മനുഷ്യസ്നേഹികൾ.
അവരാണ് ദൈവങ്ങൾ. അത്തരം നിസ്വാർത്ഥ പ്ര
വർത്തകർ സമൂഹത്തിൽ കുറ്റിയറ്റു പ�ോയിട്ടില്ലെന്നത്
ആശ്വാസകരം. ദൈവങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ അവരെ
യ�ൊക്കെപ്പെടുത്താം. ജനസേവകരായ ഡ�ോക്ടർമാർ,
നഴ്സുമാർ, പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തകർ, സന്നദ്ധ പ്ര
വർത്തകർ തുടങ്ങി പലരും.
കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കക്കാലത്ത് അവിടവിടെ ഒറ്റ
പ്പെട്ടുപ�ോയവരെ രക്ഷിക്കാൻ പ�ോയ മത്സ്യത്തൊ
ഴിലാളികളിൽ ഒരാൾ തന്റെ പുറം ചവിട്ടുപടിയാക്കി
മാറ്റി ത�ോണിയിൽ കയറാൻ അശരണരെ സഹാ
യിച്ചതിന്റെ വാർത്താ ചിത്രം മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നത്
നാം മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഈശ്വരാവതാരമായിരുന്നു
ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ!
എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കു നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷ
പ്പെട്ട രണ്ട് ദൈവങ്ങളുണ്ട്. രണ്ട് ഡ�ോക്ടർ ദൈവ
ങ്ങൾ! ഡ�ോ. സി.ബി.സി. വാര്യരും, ഡ�ോ.സി.കെ.
രാമചന്ദ്രനും. അത്തരം ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ
ഒരു നയാപൈസ പ�ോലും വാങ്ങാതെ എന്റെ ഭാ
ര്യയേയും മകനേയും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കിയ പ്ര
ത്യക്ഷ ദൈവങ്ങൾ. പ്രതിഫലം ക�ൊടുത്തിട്ടും സ്വീ
കരിക്കാത്തവർ.

ഡ�ോക്ടർമാരിൽ ചെകു
ത്താന്മാരുമുണ്ട്. എത്ര
കിട്ടിയാലും മതിയാകാ
ത്തവർ. പാവപ്പെട്ട ര�ോ
ഗികളെപ്പോലും കണ്ണിൽ
ച�ോരയില്ലാതെ പിഴി
ഞ്ഞെടു ത്തു സു ഖ ി ക്കു
ന്നവർ. എന്ത് കിട്ടിയാലും
മതിയാവാത്തവർ. ഭൂ
മ ി യു ള്ള ക ാ ല ം വ രെ
തങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ടാ
വുമ െ ന്ന് വ ി ശ ്വസ ി ക്കു
ന്നവർ. പൂന്താനം പറഞ്ഞതുപ�ോലെ...
''പത്തു കിട്ടുകിൽ നൂറു മതിയെന്നും
ശതമാകിൽ സഹസ്രം മതിയെന്നും
ആയിരം പണം കയ്യിലുണ്ടാകുമ്പോൾ
അയുതമാകിലാശ്ചര്യമെന്നതും
..........
ഇത്ഥമ�ോര�ോന്നു ചിന്തിച്ചിരിക്കവേ
ചത്തുപ�ോകുന്നു പാവം ശിവ! ശിവ!''
അതാണ് മനുഷ്യജന്മം.
പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തകരെപ്പോലെയുള്ളവരും നി
സ്വാർത്ഥ ചിന്താഗതിക്കാരായ മനുഷ്യസ്നേഹികളും
കരുണ കൈമുതലായ ഡ�ോക്ടർമാരും ഉള്ളിടത്തോളം
കാലം നാം അധിവസിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി പെട്ടെന്നൊ
ന്നും കടലിൽ താഴില്ലെന്ന് നമുക്കാശ്വസിക്കാം.
(മുക്കത്തിന്റെ ചരിത്രകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന 'ഭാസി
മാസ്റ്റർ' അധ്യാപകൻ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ, സാ
ഹിത്യകാരൻ, നാടകകൃത്ത് , നടൻ എന്നീ നില
കളിൽ അമൂല്യ സംഭാവനകൾ നൽകി. പിറന്നമ
ണ്ണായ മുക്കത്തിന്റെ ചരിത്രവും ആത്മമിത്രം മ�ൊയ്തീൻ
എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭയുടെ ജീവിതവും 'എന്നു നിന്റെ
മ�ൊയ്തീൻ' എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിലൂടെ ല�ോകത്തിനുമു
ന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി. പുഴയുടെ പാട്ട്, പ�ോക്കുവെ
യിലിലെ പഥികൻ (കവിതാസമാഹാരങ്ങൾ), എന്നു
നിന്റെ മുക്കം ഭാസി, എന്റെ അഭിനയസ്മരണകൾ
തുടങ്ങി അനേകം പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവ്)
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അരികില�ൊരൽപ്പനേരം
ഗായത്രി പി. നായർ

പു

റംല�ോകത്തിന്റെ ഏച്ചുകെട്ടലുകളില�ോ തി
രക്കുകളില�ോ പെട്ടുഴറാതെ ഏറ്റവും പവി
ത്രമായി, കളങ്കമില്ലാത്ത മനസ് തുറന്നു കാണി
ക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളവരാണു കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ല�ോക
'ഡൗൺ സിൻഡ്രോം' ദിനാചരണത്തോടനുബ
ന്ധിച്ച്, ക�ോവിഡ് കാലം സംഭാവനചെയ്ത പതിവ്
ഓൺലൈൻ ശൈലികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി,
പാലിയം ഇന്ത്യ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയായിരുന്നു
'അരികില�ൊരൽപ്പനേരം'.
ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ബാധിച്ചു നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ
കഴിയുന്ന ഏതാനും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരുടെ വീ
ടുകളിൽ സന്ദർശിച്ച് സന്തോഷം പകരുക എന്ന
ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യ
പ്രവർത്തകർ, ഡ�ോക്ടർമാർ, നഴ്സു
 മാർ, സന്നദ്ധപ്ര
വർത്തകർ, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ അസ്സിസ്റ്റന്റുമാർ
എന്നിവരുൾപ്പെട്ട സംഘങ്ങൾ, തിരുവനന്തപുരത്തി
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നകത്തും പുറത്തുമായി
മാർച്ച് 21ന് നടത്തിയ
യാത്രയ്ക്ക് ''അരികില�ൊ
രൽപ്പനേരം'' എന്ന പേരു
നൽകുമ്പോൾ, അല്പനേ
രംക�ൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈ
കുഞ്ഞുങ്ങളെ സന്തോഷി
പ്പിക്കാം എന്ന ചിന്തയാ
യിരുന്നു മനസ്സുനിറയെ.
അത്തരത്തില�ൊരു ചിന്ത
യ്ക്ക് നിറം പകർന്നുക�ൊ
ണ്ട് പാലിയം കുടുംബാം
ഗങ്ങൾ ഓര�ോരുത്തരും അവരാൽ കഴിയുംവിധം
സമ്മാനങ്ങളായും അല്ലാതെയും അവരുടെ പൂർണ
പിന്തുണ നല്കുകയുണ്ടായി. വർണപ്പകിട്ടുള്ള സമ്മാ
നപ്പൊതികളുമായി ഓര�ോ വീട്ടിലും എത്തുമ്പോൾ
ഈ കുഞ്ഞനുജന്മാരുടെയും അനുജത്തിമാരുടെയും
മുഖത്തുകണ്ട സന്തോഷത്തിന് അതിരുകൾ ഉണ്ടാ

അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്സസ് ദിനം മെയ് 12ന്
ചീക്കു ആനന്ദശ്ശേരി
പ�ോഷിപ്പിക്കുക, ശുശ്രൂഷിക്കുക, സംരക്ഷി
ക്കുക എന്നീ അർത്ഥങ്ങളുള്ള നുട്രീർ (nutrire)
എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് നഴ്സ്
എന്ന വാക്കിന്റെ ഉത്ഭവം. ഒരു ര�ോഗി ജീവി
ക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തെ ര�ോഗശാന്തിക്കുതകുന്ന
രൂപത്തിൽ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു പ്ര
വൃത്തിയാണ് നഴ്സ
 ിംഗ്. ഇത�ൊരു ജ�ോലിയാ
യിട്ടല്ല സേവനമായിട്ടു തന്നെയാണ് നഴ്സു
മാരിൽ അധികം പേരും കാണുന്നത്. വേദനി
ക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസവും, സഹായവും ക�ൊ
ടുക്കാനുള്ള മനഃസ്ഥിതി, വിശേഷബുദ്ധി, ക്ഷമാ
ശീലം, സത്യസന്ധത, അനുകമ്പ, മന�ോധൈ
ര്യം, ഉത്തരവാദിത്വ ബ�ോധം എന്നിവയ�ോട�ൊ
പ്പം പഠനവും പരിശീലനവും ചേരുമ്പോഴാണ്
നഴ്സിംഗ് എന്ന ആശയം പൂർണ്ണമാകുന്നത്.
ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലിന്റെ ജന്മദിനമായ
മെയ് 12 ആണ് അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്സ സ്
ദിനമായി എല്ലാ വർഷവും ആചരിക്കുന്നത്.
'നയിക്കാന�ൊരു ശബ്ദം; നാളത്തെ ആര�ോഗ്യ
മേഖലയ്ക്കായി ഒരു ദര്ശനം' (A Voice to Lead.
A Vision for Future Healthcare) എന്ന
യിരുന്നില്ല. ടീമിലെ പരിചിതമായ മുഖങ്ങൾ കണ്ട്
അവർ പ്രകടിപ്പിച്ച ആനന്ദവും ആവേശവും ഇത്തര
ത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ തുടർന്നും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന
തിനുള്ള ഊർജ്ജം പകർന്നു.
കുട്ടികളുമായി കളിച്ചും ചിരിച്ചും ക�ൊച്ചുക�ൊച്ചു വിശേ
ഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചും സമയം പറന്നുപ�ോയതറിഞ്ഞില്ല.
മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കു
ചേർന്നു.
ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അധികംപേരും തങ്ങളുടെ ജനി
തകമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഏറെക്കുറെ മറികടന്ന്,
ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിർവ്വഹിക്കാൻ
പ്രാപ്തിയുള്ളവരാണ്. സ്കൂളുകളിൽ നിന്നു ലഭിച്ച പരി
ശീലനത്തിന്റെ ഫലമായി മികച്ച പുര�ോഗതി കാഴ്ചവ
യ്ക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ
ഇവരെപ്പോലെയുള്ള മറ്റുള്ളവർക്കും ഇത്തരം സേവ
നങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നു
ചിന്തിച്ചുപ�ോകുന്നു.
ക�ോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ല�ോകം
ഒതുങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ വർണശബളമായ തങ്ങളുടെ
സ്കൂ
 ൾ ജീവിതം നിലച്ചത് ഈ കുട്ടികളെ എത്രമാ
ത്രം വൈഷമ്യത്തിലാക്കിയെന്നത് നേരിട്ട് കണ്ട

താണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രമേയം.
ക�ോവിഡ് ബാധ രണ്ടാമതും മൂർച്ഛിക്കുന്ന ഈ
അവസ്ഥയിൽ ല�ോകമ�ൊട്ടാകെ, അഹ�ോരാത്രം
നമ്മുടെ ആര�ോഗ്യത്തിനും സൗഖ്യത്തിനുമായി
പ്രവർത്തിക്കുന്ന നഴ്സു
 മാരെ നമുക്ക് ആദരി
ക്കാം, അവർക്കു നന്ദി പറയാം. അവരും മനു
ഷ്യരാണ്. ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി സ്വന്തം
ശാരീരിക, മാനസിക ആര�ോഗ്യം പ�ോലും
അവഗണിച്ച്, ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഇരിക്കാൻ
പ�ോലുമാവാതെ, ഭക്ഷണമ�ോ വെള്ളമ�ോ സമ
യത്തിന് ലഭിക്കാതെ, പി.പി.ഇ കിറ്റ് ധരിക്കു
ന്നതു ക�ൊണ്ട് ബാത്റൂമിൽ പ�ോലും പ�ോവാ
നാവാതെ, വിശ്രമമില്ലാതെ, തങ്ങളുടെ കർത്ത
വ്യം നിർവ്വഹിക്കുന്ന അവർ നമ്മുടെ നന്ദിയും
സ്നേഹവും അർഹിക്കുന്നു.
റിയാൻ സാധിച്ചു. അത�ോട�ൊപ്പം തന്നെ, ഈ കു
ഞ്ഞുങ്ങളെയെല്ലാം എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധയ�ോടും സ്നേ
ഹത്തോടുമാണ് കുടുംബത്തിലെ ഓര�ോ വ്യക്തിയും
പരിപാലിക്കുന്നത് എന്നതും അഭിനന്ദനം അർഹി
ക്കുന്നതായിരുന്നു. തങ്ങൾക്കു ശേഷം ഇവരെയാരു
സംരക്ഷിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ
ഉള്ളിലുണ്ട്.
ക�ോവിഡ് വന്നതിനു ശേഷം കുട്ടികൾ ഒ.പിയിലേ
ക്ക് വരുന്നത് വളരെ കുറവായിരുന്നു. മിക്കപ്പോഴും വീ
ട്ടിലുള്ള മറ്റാരെങ്കിലും വന്നു മരുന്നുകൾ വാങ്ങുകയും
അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു
പതിവ്. എന്നാൽ ഈയ�ൊരു യാത്ര, ഇവരുമായുള്ള
ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചു എന്നതിലുപരി, ഇനിയും ഒട്ട
നവധി കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്കായി ചെയ്യുവാൻ ബാക്കി
യുണ്ടെന്നുള്ള ഓർമപ്പെടുത്തൽ കൂടി ആയിരുന്നു. വേ
രുകളറ്റു പ�ോകാതെ സുഗമമായി ഈ ബന്ധങ്ങൾ
എന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു.
(പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ മെഡിക്കൽ സ�ോഷ്യൽ വർ
ക്കറാണ് ലേഖിക.)
കൂടുതൽ ഫ�ോട്ടോകൾ പേജ് 27ൽ

.
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ഐഎപിസി വാര്ത്തകള്

അരികെ...

പാ

ലിയേറ്റീവ് കെയറിനെക്കുറിച്ച് പറയു
മ്പോൾ എല്ലാവരും ആദ്യം പറയുന്നത്,
നഴ്സായി പിന്നീട് ഡ�ോക്ടറായി ലണ്ടനിൽ സേവന
മനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന സിസിലി സ�ോണ്ടേഴ്സ് തുടങ്ങിവെച്ച
ഹ�ൊസ്പൈസ്, അതായത് ആശുപത്രി കേന്ദ്രീകൃത സാ
ന്ത്വന പരിചരണമാണ്. കേരളത്തിലേതാണെങ്കിൽ,
1993ൽ ക�ോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിലെ
അനസ്തേഷ്യാ റൂമിനടുത്ത ക�ൊച്ചുമുറിയിൽ രൂപമെ
ടുത്ത പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സംവിധാനവും. ആശുപ
ത്രി കേന്ദ്രീകൃത പരിചരണത്തിൽ നിന്നും മാറി, ''സാ
ന്ത്വനമേകാൻ അയൽക്കണ്ണികൾ'' (Neighbourhood
Network in Palliative Care - എൻ.എൻ.പി.സി)
ആയിത്തീരുകയും, സാന്ത്വനപരിചരണം ബാധ്യതയ
ല്ലാതെ സമൂഹത്തിന്റെ കടമയായി മാറുകയും, സമൂഹം
അതേറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
കേരളത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയായി സന്നദ്ധപ്ര
വർത്തകർ ര�ോഗിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പരിചരണം ആവ
ശ്യമായി വരുന്ന വ്യക്തിയുടെ കിടക്കപ്പായക്കരികെ,
പരിചരണം എത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ എത്തി. അത്
'കേരളാ മ�ോഡൽ' എന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു
ഭാഗങ്ങളിലും, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങി.
കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ സംഘടനകളും, ആയതി
നായി മാത്രം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു പ്രവർത്തനം നടത്തി
വന്ന സംഘങ്ങളും, മത-സാംസ്കാരിക സംഘടന
കളും നടത്തിവന്ന, സാന്ത്വന പരിചരണം സർക്കാർ
തലത്തിലും ശ്രദ്ധിച്ചുതുടങ്ങി. സർക്കാരിന്റേതായി കൂടി
പരിചരണ സംവിധാനം വേണമെന്നും, ചില നിയന്ത്ര
ണങ്ങൾ പ്രസ്തുത കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെ
ന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർഗ്ഗരേഖ വേണം എന്നും വന്ന
പ്പോൾ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ, 2008ൽ
ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നയം രൂപം ക�ൊണ്ടു. അത്
മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു മാതൃകയാവുകയും ചെയ്തു. രാജ്യ
ത്തെ മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും അതിനു ശേഷം പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയറിന് മാർഗ്ഗരേഖയുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമം
തുടങ്ങി. അതിലൂടെ സാന്ത്വനപരിചരണം സർക്കാരി
ന്റെ കൂടി ബാദ്ധ്യതയായി മാറി. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിൽ അത് നടപ്പിലാ
ക്കിവരുന്നു.
2008ന് ശേഷം ഒന്നുരണ്ടു തവണ, പ്രസ്തുത മാർഗ്ഗരേ
ഖയിൽ സർക്കാർ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ ചില ഭേദഗ
തികളും, കൂടിച്ചേർക്കലുകളും നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന്
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കേരളത്തിലെയും രാജ്യത്തേയും ആര�ോഗ്യസുരക്ഷാരം
ഗത്തും, സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന്റെ നിർവ്വചനങ്ങ
ളിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. 2008ലെ രേഖയ്ക്ക് സമഗ്രമായ
ഒരു അഴിച്ചുപണി അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ കേടുപാട്
തീർക്കൽ (overhauling) വേണമെന്ന് പാലിയേറ്റീവ്
കെയര് വിദഗ്ദ്ധര്ക്കും ഭരണകര്ത്താക്കള്ക്കും ത�ോ
ന്നിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 1993 മുതൽ ഈ
രംഗത്ത് ചിരപരിചിതരായ ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചും
അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചും വിശദവും
വിപുലവുമായ ചർച്ചകൾക്കും തിരുത്തലുകൾക്കും കൂടി
ച്ചേരലുകൾക്കും ശേഷം സമഗ്രമായ ഒരു പാലിയേറ്റീവ്
നയം 2019ൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു.
സർക്കാരിന്റെ ഔപചാരിക നടപടിക്രമങ്ങൾക്കും അം
ഗീകാരത്തിനും ശേഷം, മേൽ പദ്ധതി ''അരികെ'',
ഇപ്പോൾ സമഗ്ര പാലിയേറ്റീവ് വയ�ോജന പരിചരണ
പദ്ധതിയായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത�ോടെ കേര
ളത്തിന്റെ ആര�ോഗ്യസുരക്ഷാ മേഖലയിൽ ഒരു നാ
ഴികക്കല്ലുകൂടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. 2021
ഫെബ്രുവരി 19 വെള്ളിയാഴ്ച ‘അരികെ’ ഓൺലൈ
നായി കേരളത്തിന് സമർപ്പിച്ചത് ആര�ോഗ്യ സാമൂഹ്യ
നീതി വനിതാശിശു വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കെ.
ശൈലജ ടീച്ചറാണ്.
അവശത അനുഭവിക്കുന്ന പ്രായം ചെന്നവരെ മാ
ത്രമല്ല അപകടങ്ങളിലും മറ്റും പെട്ട് അംഗവൈക
ല്യം വന്നു ശരീരം തളര്ന്നവരേയും കാൻസർ തുട
ങ്ങിയ ര�ോഗങ്ങളിൽ പെട്ടു അവശത അനുഭവിക്കുന്ന
വരെയും അരികിൽ എത്തി പരിചരിക്കുന്നതിനുള്ള
സംവിധാനം ഉണ്ടാവണമെന്നതാണ് സര്ക്കാരിന്റെ
നിലപാടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇന്ന് പലരും പാലിയേ
റ്റീവ് പ്രവർത്തനം നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. അവരുടെ പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങളെ ഏക�ോപിപ്പിക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയു
മാണ് ''അരികെ''യുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ''അരികെ''
എന്ന പേര് നൽകാൻ തന്നെ കാരണം, ര�ോഗപീഢ
അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ നമ്മളുണ്ട് എന്ന് കാണി
ക്കുന്നതിനായിട്ടാണ്. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ പുനര
ധിവാസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കാൻസർ
ബാധിച്ച് മരിച്ചു പ�ോയവരുടെ മക്കൾ, കാൻസർ
മുക്തർ, അപകടങ്ങളിലും മറ്റും പെട്ട് സ്ഥിരമായി ദീർ
ഘകാലമായി കിടപ്പിലായവർ, എന്നിവർക്കൊക്കെ പു
നരധിവാസത്തിന് ചെറുതായതെങ്കിലും സംരംഭങ്ങൾ
ആരംഭിക്കാൻ കഴിയണം. ‘അരികെ’ അത് വിഭാവനം

ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കാര്യക്ഷമമായ പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെ
ടുത്തുന്നതിന് പുതുതായി ഒരു പാലിയേറ്റീവ് നയം രൂ
പപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഡ�ോ. മാത്യൂസ് നമ്പേലി, എസ്.
എം. വിജയാനന്ദ്, ഡ�ോ. എം.ആർ. രാജഗ�ോപാൽ,
ഡ�ോ. സുരേഷ് കുമാർ എന്നിവരുടെ സേവനം ഏറെ
വിലപ്പെട്ടതായിരുന്നുവെന്നും, കേരളത്തിലെ സന്ന
ദ്ധപ്രവർത്തക കൂട്ടായ്മയകൾ നടത്തിയ പ്രവർത്തന
ങ്ങളെ പുതുക്കിയ നയരേഖയിൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന്
ഐ.എ.പി.സി കേരള നൽകിയ പിന്തുണയും വലുതാ
യിരുന്നു എന്നും ശൈലജ ടീച്ചര് സൂചിപ്പിച്ചു.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സംവിധാനം വിജയിപ്പിക്കു
ന്നതിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് വ�ോളന്റിയർമാരു
ടെയും, അതിന് പിന്തുണയും സഹായങ്ങളും നൽകി
ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവ
രുടെയും പങ്ക് വലുതാണെന്നും, ഇനിയും സാധാരണ
ജനങ്ങൾക്ക് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ഗുണം ലഭ്യ
മാവുന്നതിന് ആയുർവേദ ഹ�ോമിയ�ോ വിഭാഗങ്ങളുടെ
കൂടി സഹകരണം തുടർന്നും ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ടെന്നും
വയ�ോജന പരിചരണത്തിൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽ
കുന്നതിനായി മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുടെയും കൂട്ടായ സഹ
കരണം ആവശ്യമാണെന്നും ചടങ്ങില് അധ്യക്ഷത
വഹിച്ച ആര�ോഗ്യവകുപ്പു സെക്രട്ടറി ഡ�ോ. രാജൻ ഖ�ോ
ബ്രഗഡേ പറഞ്ഞു.
കേരളാ ആര�ോഗ്യവകുപ്പ് ഇതുവരെ രൂപംക�ൊടു
ക്കാനിടയായ പദ്ധതികളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട
ഒന്നാണ് ആര�ോഗ്യമേഖലയിലെ എല്ലാ വകുപ്പുകളു
ടെയും ഏക�ോപനത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ബൃഹ
ത്തായ ഈ പദ്ധതിയെന്ന് എൻ.എച്ച്.എം സംസ്ഥാന
മിഷൻ ഡയറക്ടർ ഡ�ോ. രത്തൻ ഖേൽക്കർ പറഞ്ഞു.
''അരികെ'', ഒരു അവകാശാധിഷ്ഠിത പദ്ധതിയാണെ

ന്ന് മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എസ്.എം. വിജയാനന്ദ് ചൂ
ണ്ടിക്കാട്ടി. എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ട ഈ പദ്ധതി
യില് ''സാന്ത്വനമേകാൻ അയൽക്കണ്ണികൾ'' എന്ന
തിനാണ് പ്രാധാന്യം. ഈ കേരള മാതൃക, ഇന്ത്യയിൽ
മാത്രമല്ല മറ്റു മൂന്നാം ല�ോകരാഷ്ട്രങ്ങള്ക്കും ഒരു മാതൃക
യാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിലും മെഡിക്കൽ സമൂഹത്തിലു
ള്ളവരിലും പലര്ക്കും പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെക്കു
റിച്ച് അറിയില്ല എന്ന് ക�ോവിഡ് കാലത്താണ് മന
സ്സിലായത്. ക�ോവിഡ് കാലത്ത് ദൈനംദിന ഭക്ഷ്യ
വസ്തുക്കൾക്ക് പലരും ബുദ്ധിമുട്ടി. സ്ഥിരമായി ഒരു
ദുരന്ത നിവാരണ സംവിധാനം നിലവിലുണ്ടായിരിക്ക
ണമെന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്നു മനസ്സിലായത്. പാലി
യേറ്റീവ് കെയറിന്റെ പ്രസക്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു
ക�ൊടുക്കാൻ നമ്മൾ മുൻകൈ എടുക്കണം. പ്രാഥമിക,
താലൂക്ക്, ജില്ലാ, മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ് ആശുപത്രി
കളിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സംവിധാനം ഉണ്ടാവണ
മെന്നത് നിഷ്കർഷിക്കണം. മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ
സിലബസിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഉൾപ്പെടുത്തിയി
രിക്കണമെന്നും എം.എസ്. വിജയാനന്ദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
''അരികെ ആയുർവേദം'', ''വയ�ോജനാമൃതം'', ''സ്നേ
ഹധാര'' തുടങ്ങിയ പദ്ധതികള് ആയുർവേദ വകുപ്പി
ലൂടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സംവിധാനത്തിൽ നട
പ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആയുർവേദ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ
ഡ�ോ. കെ.എസ്. പ്രിയ പറഞ്ഞു.
669 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹ�ോമിയ�ോ ഡിസ്പെൻസറിക
ളിലൂടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന�ോട�ൊപ്പം പ്രവർത്തി
ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഹ�ോമിയ�ോ ഡയറക്ടർ ഡ�ോ. എം.എ.
വിദ്യാംബിക പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിൽ ര�ോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
പദ്ധതികൾ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും പല പദ്ധതികളും
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ഓൺലൈൻ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഡ�ോക്ടര്മാരുള്ള
സാന്ത്വനപരിചരണ കേങ്ങൾക്കും മ�ോർഫിൻ
കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അനുമതി
നാരായണൻ പുതുക്കുടി
കഠിനമായ വേദന മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന
ര�ോഗ ി ക ൾ ക്കു ള്ള വേ ദ ന ാ സ ം ഹാ ര ി യ ാ യ
മ�ോർഫിൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി കേരള
ത്തിൽ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളരുടെ ആർ.എം.ഐ
(Recognised Medical Institution) എന്നുള്ള
സാക്ഷ്യപത്രം വേണമായിരുന്നു. ആയത് ലഭിക്കു
ന്നതിനായി, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പരിശീലനം
നൽകുന്നതിന് അംഗീകാരമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ
നിന്നു പരിശീലനം ലഭിച്ച ഡ�ോക്ടർമാരുള്ള
ആര�ോഗ്യ പരിരക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ അപേക്ഷ
വേണമായിരുന്നു.
ക�ോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ നാളുകളായതിനാൽ
ഡ�ോക്ടർമാർക്ക് നേരിട്ടുള്ള പരിശീലനം നേ
ടുന്നതിനും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടു. ഓൺലൈ
നായി മാത്രമേ അവർക്കുള്ള പരിശീലനം ലഭ്യ
മായുള്ളു, അതും പരിമിതമായ ത�ോതിൽ. ഇക്കാ
രണങ്ങളാൽ, പുതുതായി ആർക്കും ആർ.എം.ഐ
സ്റ്റാറ്റസ് ലഭ്യമായില്ല. ക�ോവിഡ് വ്യാപന
പരാധീനതയിലും മറ്റു തരത്തിലും ദുരിത നില
യിലായ പാലിയേറ്റീവ് യൂണിറ്റുകൾ ഏറെ ബു
ദ്ധിമുട്ടിലായി. 2014ൽ ഇന്ത്യ ഗവണ്മെന്റ് അംഗീ
കരിച്ച എൻ.ഡി.പി.എസ് ആക്ടിന്റെ (Narcotic
Drugs and Psychotropic Substances Act
1985) ഭേദഗതി പ്രകാരം, മ�ോർഫിൻ, ക�ൊഡീൻ,
ഹൈഡ്രോക�ോഡ�ോൺ, ഓക്സിക്കട�ോൺ, ഫെ
ന്റനിൽ എന്നിവ ശേഖരിക്കുന്നതിനും വിതരണം
ചെയ്യുന്നതിനും അതാത് സംസ്ഥാനത്തെ ഡ്രഗ്സ്
കൺട്രോളറുടെ അനുമതിപത്രം വേണമായിരുന്നു.
വേദന സംഹാരി ലഭ്യമാവാത്തതിന്റെ പരാ
തികൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുമുള്ള
പരസ്പരബന്ധമില്ലാതെയാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതെന്ന്
ല�ോകാര�ോഗ്യസംഘടനയുടെ ക�ോഴിക്കോട് ക�ൊളാ
ബ�ൊറേറ്റിംഗ് സെന്റർ ഡയറക്ടർ ഡ�ോ.കെ. സുരേഷ്
കുമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇവയെയെല്ലാം ഒരു ഏകജാലക
സംവിധാനത്തിനുകീഴിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം
പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിലെ 500ലധികം വരുന്ന സന്നദ്ധപ്രവർ
ത്തക സാന്ത്വനപരിചരണ യൂണിറ്റുകളുടെ സഹക
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വിവിധ യൂണിറ്റുകൾ അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാ
നത്തിൽ, ഇതേപ്പറ്റി കേരള ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ
ക്ക് പരാതി സമർപ്പിച്ചു. 2021 ജനുവരി 15ന് പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി
മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തിൽ, 'ഓൺലൈൻകാർക്ക്
മ�ോർഫിൻ വിതരണത്തിന് അനുമതിയില്ല - ദുരി
തവേദനയിൽ ര�ോഗികൾ' എന്നുള്ള തലക്കെട്ടിൽ
വാർത്തയും വന്നിരുന്നു.
ഇതേത്തുടർന്ന് 2021 മാർച്ച് 19ന് കേരള ഡ്രഗ്
കണ്ട്രോളറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ച ഉത്തരവനുസരിച്ച്, ''ആർ.എം.ഐ സ്റ്റാ
റ്റസ് അനുവദിക്കുന്നതിന് പെയിൻ ആന്ഡ്
പ ാ ല ി യേറ് റീ വ് കെ യ ർ മാനേ ജ് മെ ന്റിലെ
ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാം അനുവദനീ
യമാണ്'' എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. (G.O No.
107/2019/H&FWD).
ഓൺലൈനായി പരിശീലനം ലഭിച്ച ഡ�ോക്ടർമാ
രുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ആർ.എം.ഐ സ്റ്റാറ്റസ്
ലഭ്യമാവുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി ഡ്രഗ്സ
 ്
കൺട്രോളറുടെ ഉത്തരവ് കേരളത്തിലെ സംവി
ധാനത്തിനും, ആയത് ലഭ്യമാവുന്നതിന് നിമി
ത്തമായ ഐഎപിസി കേരളയ്ക്കും ആശ്വാസം
തരുന്ന കാര്യമാണ്. ഇതിനായി കൂടെ നിന്ന
ആർ.സി.സിയിലെ ഡ�ോ. സി.വി.പ്രശാന്ത്,
എസ്.എം. വിജയാനന്ദ്, ഡ�ോ. എം.ആർ. രാജ
ഗ�ോപാൽ എന്നിവര�ോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും
ഐഎപിസി കേരള രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ
ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കാൻ സന്മനസ്സ്
കാണിച്ച കേരള ഡ്രഗ്സ
 ് കണ്ട്രോളറ�ോടും കട
പ്പാട് അറിയിക്കട്ടെ.
(ലേഖകൻ ഐ.എ.പി.സി കേരളയുടെ പ്രസി
ഡന്റാണ്.)
രണവും പിന്തുണയും ''അരികെ'' പദ്ധതിയുടെ വിജ
യത്തിനായി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഐ.എ.പി.സി
കേരളാ പ്രസിഡന്റ് നാരായണൻ പുതുക്കുടി അറി
യിച്ചു.
ചടങ്ങില് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ
ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശാരദ മുരളീധരൻ, ആര�ോഗ്യ ഡയ
റക്ടർ ഡ�ോ. ആർ.എൽ. സരിത, ഡ�ോ. മാത്യൂസ്
നമ്പേലി എന്നിവരും സംസാരിച്ചു

.

സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും യുവാക്കളും

നമുക്കും ചിലത് ചെയ്യാനുണ്ട്
അൻസില ഫർഹത്ത് എ.എസ്

ര�ോ

ഗത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതില�ോ ആയുസ്സു
ന ീ ട് ടിക്കൊ ണ്ടു പ �ോകു ന്ന ത ി ല�ോ
അല്ല; മറിച്ച്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം
ര�ോഗിയുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ സുഖപ്രദവും സന്തോ
ഷകരവും അന്തസ്സുള്ളതും ആക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേ
ന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാരീതിയാണ് സാന്ത്വന
പരിചരണം അഥവാ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ.
പലതരം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപ�ോകുന്ന വ്യ
ക്തികളാണ് നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ളത്. ഓര�ോ വ്യക്തിക്കും
ഓര�ോ തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും കഷ്ടതകളുമാണ് നേ
രിടേണ്ടിവരുന്നത്. അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് സാമ്പത്തി
കമാണ�ോ, ശാരീരികമാണ�ോ, മാനസികമാണ�ോ,
സാമൂഹ്യമായ ഒറ്റപ്പെടലാണ�ോ എന്ന് നാം മനസ്സി
ലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി ആ വ്യക്തിയിലേക്കി
റങ്ങിച്ചെന്ന് അവരില�ൊരാളായി മാറണം. എങ്കിൽ
മാത്രമേ ആ വ്യക്തിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയും അവർ
ക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ ആഴവും നമുക്ക് മനസ്സിലാ
ക്കാനും അവരെ സഹായിക്കാനും കഴിയൂ.
ഏറെക്കാലം ശയ്യാവലംബിയായ, അല്ലെങ്കിൽ ര�ോ
ഗാതുരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും ദുഃഖം അനുഭവി
ക്കുന്നത് താൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് തനിക്കാരുമില്ല എന്ന ത�ോ
ന്നലുണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. എന്നാൽ ഈ ഒറ്റപ്പെടൽ
മാറ്റാൻ കുട്ടികളായ നമ്മെക്കൊണ്ട് സാധിക്കും.
ഒരാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കുക എന്നത് ഒരു
ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല.
ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ പഠനത്തിലും സമ്പത്തിലും
ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥ താ
ല്പര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവരാണ്.
അറിവ് നേടുന്നതിലും തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമപ്പുറം
സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്നതിലും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർ
ക്കും സമയം തികയുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ
സ്വന്തം അച്ഛനമ്മമാരെപ്പോലും കേൾക്കാൻ കൂട്ടാക്കാ
റില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കി, നാം അവർക്ക് പറയാനു
ള്ളത് ക്ഷമാപൂർവ്വം കേൾക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക.
അവർക്കത് വലിയ ആശ്വാസമായിരിക്കും. ഒരുപാട
റിവുകൾ നേടുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയ�ോ വലിയ�ൊരു
നന്മയാണ് മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നത്.
ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒറ്റപ്പെ

ടലിന്റെ വേദനയനുഭവി
ക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആര�ൊ
ക്കെയ�ോ ഉണ്ടെന്ന ത�ോ
ന്നലുണ്ടാകുകയും മുന്നോ
ട്ടു ള്ള ത ന് റെ ജ ീ വ ി ത
ത്തെയ�ോ മരണത്തെയ�ോ
ഓർത്ത് ആവലാതിപ്പെ
ടാതെ അ ല്പ മ െ ങ് കിലും
സമാധാനത്തോടെ ജീ
വിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന
നിലയിൽ ഒരുപാടു കാ
ര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
* ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരെ സന്ദർശിക്കുക.
* അവില�ൊരാളായി മാറുക.
* ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അവരെ കേൾക്കുക.
* നമ്മുടെ ആർഭാടങ്ങൾക്കു വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ
അനാവശ്യ ചെലവുകൾക്കായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
പണം അവർക്കായി മാറ്റി വയ്ക്കുക.
പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ ശരീരത്തിലെ പേശികൾ
ചലിപ്പിക്കാനാകാതെ തളർന്നു കിടക്കുന്നവർക്കു
വേണ്ടി, അവരുടെ ചിന്തകൾ ക�ൊണ്ട് കംപ്യൂട്ടർ,
സ്മാർട്ട് ഫ�ോൺ എന്നിവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പ്രാ
പ്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ ന്യൂറ�ോ ടെ
ക്ന�ോളജിയിൽ ഇല�ോൺ മസ്ക
 ിന്റെ ധനസഹാ
യത്തോടെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഇത് പ്രാവർത്തിക
മായാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിരസത ഒഴിവാ
ക്കാനും സന്തോഷം പകരാനും കഴിയും. എന്നാൽ
ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അതിസങ്കീർണ്ണമായ ഇത്തരം ഇട
പെടലുകൾ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ
ഏറെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. മാത്രമല്ല, സഹ
ജീവിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സ്നേഹപൂർണ്ണമായ
സാമീപ്യം, സ്പർശം, ന�ോക്ക്, വാക്ക്, ഇവയ്ക്ക് പകരം
വയ്ക്കാൻ ഇത്തരം യാന്ത്രികമായ സംവിധാനങ്ങൾക്ക്
പരിമിതിയുണ്ട്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ
വിദ്യാർത്ഥികളായ നമ്മുടെ പങ്ക് സുപ്രധാനമാണ്.
(മലയിൻകീഴ് എം.എം.എസ്.ജി.സി ക�ോളേജിലെ
വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ലേഖിക)
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ആഷ്ലാ റാണിക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരം
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലെ മികവിനുള്ള അന്താ

രാഷ്ട്ര പുരസ്ക
 ാരത്തിന് പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ട്ര
സ്റ്റി ആഷ്ലാ റാണി അർഹയായി. 'വ�ോളന്റിയർ'
വിഭാഗത്തിലാണ് പുരസ്കാരം. നഴ്സുമാരുടെ വി
ഭാഗത്തിൽ ന്യൂ ഡൽഹി സഫ്ദർജംഗ് ആശുപ
ത്രിയിലെ സുരേഷ് ടി.പി, ഡ�ോക്ടർമാരുടെ വിഭാ
ഗത്തിൽ ബാംഗ്ലൂർ ബാപ്ടിസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിലെ
പാലിയേറ്റീവ് കെയര് സ്ഥാപകനായ ഡ�ോ.
സ്റ്റാൻലി മക്കാടൻ എന്നിവർക്കാണ് അവാർഡ്.
സാർക്ക് രാജ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി കാൻസർ
എയിഡ് സ�ൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന
വാർഷിക അവാർഡ് ഇന്ത്യൻ അസ�ോസി
യേഷൻ ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ അന്താ
രാഷ്ട്ര ക�ോൺഫറൻസിലാണ് (ഐ.എ.പി.
ക�ോൺ) നൽകുന്നത്. ഇത്തവണത്തെ ക�ോൺ
ഫറൻസ് മാർച്ച് 19 മുതൽ 21 വരെ ഓൺലൈ
നായാണ് നടന്നത്. പാട്നയിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസാണ്
ക�ോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
ഓൺലൈൻ പ�ോസ്റ്റർ പ്രദർശനത്തിൽ പാലിയം
ഇന്ത്യയിലെ ഡ�ോ. അർജുൻ ദേവരാജൻ, ഡ�ോ.
ദീപക് വർഗീസ്, നഴ്സ് രേഷ്മ ശ്രീകുമാർ, മെ
ഡിക്കൽ സ�ോഷ്യൽ വർക്കർ എൽന ജ�ോസഫ്
എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
2022 ലെ അന്ത്രാരാഷ്ട്ര ക�ോൺഫറൻസ്
ജയ്പൂരിൽ വച്ചു നടത്താനാണ് തീരുമാനം.

പാങ്ങോട് മന്നാനിയ ക�ോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ ബ�ോധവത്ക്കരണ പരിപാടിയിൽ പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്, ബാബു എബ്രഹാം
എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

സംഭാവനകൾ നൽകുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നവർക്ക്
നന്ദി. നിങ്ങളെപ്പോലെ നല്ല മനസ്സുളള ഒരുകൂട്ടം
പേരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ സ്ഥാപനം
നടത്തിക്കൊണ്ടുപ�ോകുന്നത്. ബാങ്ക് വഴിയ�ോ
മണി ഓർഡറായ�ോ ചെക്കായ�ോ അയയ്ക്കുന്നവർ,
പണം അയച്ചതിനുശേഷം ഞങ്ങളെ വിവരം
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അറിയിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. രസീത്
അയയ്ക്കുന്നതിനും ആദായ നികുതി രേഖകൾക്കു
വേണ്ടിയുമാണ് ഇത്. സഹകരിക്കുമല്ലോ. ബന്ധ
പ്പെടാനുള്ള ഫ�ോൺ: 9746745504. ഇമെയിൽ:
info@palliumindia.org (സംഭാവന നൽകുന്ന
തിനുള്ള ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ പേജ് 22ൽ).

വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

ഈ പ്രാവിന്
ഇതെങ്ങനെ
മനസ്സിലായി?
ഉ

ച്ചഭക്ഷണ സമയമായതു ക�ൊണ്ട് എല്ലാവരെയും
ഒന്ന് കാണാൻ ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു വിക്കി.
അപ്പോഴുണ്ട് ചെയർമാന്റെ ഓഫീസിൽ ഒരാൾക്കൂ
ട്ടം. ന�ോക്കിയപ്പോൾ, ഡ�ോക്ടർ അർജുൻ ഒരു പ്രാവി
ന്റെ മുറിവിൽ മരുന്ന് വെച്ച് കെട്ടുന്നു. ആകെയ�ൊരു
സംശയം, പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ മൃഗങ്ങളെയും ശുശ്രൂ
ഷിക്കുമ�ോ? എന്തായാലും അവിടെ കാത്തുനിന്ന് ദീ
പച്ചേച്ചിയിൽ നിന്ന് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു.
ഒ രു പ്രാ വ് പ ാ ല ി യ ം ഇ ന് ത്യ ച െ യ ർ മാന് റെ
ഓഫീസിലെ ജനലിൽ വന്ന് ഇരുന്നു. ദീപച്ചേച്ചി
ഇതെന്താ എന്ന മട്ടിൽ അടുത്തേയ്ക്ക് ചെന്നിട്ടും ഭയന്ന്
പറന്നു പ�ോകുന്നില്ല. ഒറ്റയിരുപ്പ്. ദീപച്ചേച്ചി കടല
ക�ൊടുത്തു. നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ പേരിന് ഒരെണ്ണം
ക�ൊത്തിയെടുത്തു.
ആ സമയത്താണ് 'ജീവജാലങ്ങളാകെയും ജന്മബ
ന്ധുവായീടണേ' എന്നു സദാ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ശ്രി
യച്ചേച്ചിയും സ്മൃതി മാഡവും അവിടെ എത്തിയത്.
പ്രാവിന�ോടു സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദീപച്ചേച്ചിയുടെ
മലയാളവും ശ്രിയച്ചേച്ചിയുടെ ഹിന്ദിയുമ�ൊക്കെ ഒരു
പ�ോലെ. സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷ പ്രാവിനു മനസ്സി
ലായി. ശ്രിയച്ചേച്ചി പ്രാവിനെ മെല്ലെ പ�ൊക്കിയെ
ടുത്തു. ന�ോക്കിയപ്പോൾ അതിനു മുറിവ് പറ്റി രക്തം
വാർന്നൊലിക്കുന്നു. പറക്കാൻ വയ്യാതെയാണ് ആ
പാവം ജനാലക്കമ്പിയിൽ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചത്. അവരു
രണ്ടുപേരും ഉടനെ പ�ോയി ഡ�ോക്ടർ അർജുനെ
വിളിച്ചു.
ഞാൻ പഠിച്ചത് മനുഷ്യനെ ചികിത്സിക്കാനാണല്ലോ,
പിന്നെ എങ്ങനെ, എന്തിനു പ്രാവിനെ ന�ോക്കണം
എന്ന ച�ോദ്യമ�ോ സംശയമ�ോ ഒന്നുമുണ്ടായില്ല. രക്തം

തുടയ്ക്കലും മുറിവ് വെച്ചുകെട്ടലും മരുന്ന് ക�ൊടുക്കലും
ഒക്കെ വേഗം നടന്നു. വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ ആവശ്യമാ
ണെന്ന് കണ്ട്, വൈകുന്നേരം ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറ
ങ്ങുമ്പോൾ ശ്രിയചേച്ചി അതിനെ മൃഗഡ�ോക്ടറിന്റെ
അടുത്ത് ക�ൊണ്ടുപ�ോകാനും തീരുമാനമായി.
പക്ഷികളുടെ സർജനായ ഡ�ോ. ജീത്ത് പ്രാവിനെ ശു
ശ്രൂഷിച്ചെന്നും സുഖമായ പ്രാവ് കുറച്ചു ദിവസത്തിനു
ശേഷം പറന്നു പ�ോയെന്നും പിന്നീട് അറിഞ്ഞു.
ഇത�ൊക്കെ കണ്ടുനിന്നപ്പോൾ വിക്കിക്ക് സന്തോഷം
ക�ൊണ്ട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. സഹാനുഭൂതി മനുഷ്യന്
വേണ്ടി മാത്രമായി ഉണ്ടാവില്ല, ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല.
അത് ചുറ്റിലുമുള്ള എല്ലാത്തിന�ോടും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്,
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ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. പാലിയേറ്റിവ് കെയറിൽ അത്
വേണ്ടുവ�ോളം ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുമ്പോൾ മനസ്സി
ന�ൊരു കുളിർമ്മ.
ഒരു മനുഷ്യജീവിയുടെ കഥ
ഇതെഴുതാനല്ല ഇന്ന് പരിപാടിയിട്ടിയിരുന്നത്.
പക്ഷെ രാവിലെ പത്രം തുറന്ന് ന�ോക്കിയപ്പോൾ
ഇതെഴുതിയേ പറ്റൂ എന്ന് ത�ോന്നി. ഇങ്ങനെയുള്ള
വാർത്ത ഇടാൻ പത്രക്കാർക്ക് ത�ോന്നിയല്ലോ? സ്തുതി.
സംഭവം ഇങ്ങനെ. കേരള ബാങ്ക് പന്തളം ശാഖയുടെ
മാനേജർ സുശീലയും സഹപ്രവർത്തകരും ഒരു വീട്
ജപ്തി ചെയ്യാൻ പ�ോകുന്നു. ഗൃഹനാഥ വീട് വെയ്ക്കാൻ
ഉദ്ദേശിച്ച് കടമെടുത്തതാണ്. അത് നടന്നില്ല എന്ന്
മാത്രമല്ല തൽക്കാലം താമസിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ
ഷെഡ് തീ പിടിച്ച് പ�ോവുകയും ചെയ്തു. കടം തിരി
ച്ചടയ്ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതായി. പലിശ ഉൾപ്പടെ
മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം എത്തിയപ്പോൾ വായിൽ ക�ൊ
ള്ളാത്ത ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ, ആർബിട്രേഷനെന്നോ
മറ്റോ, അത് ചെയ്ത് ഒന്നര ലക്ഷമ�ോ മറ്റോ ആക്കി
ഇളവ് ചെയ്തു ക�ൊടുത്തു. ആ കുടിലിൽ കഴിയുന്നവർ
എവിടെനിന്ന് ഒന്നര ലക്ഷം ക�ൊടുക്കാൻ? മറ്റു മാർ
ഗ്ഗമ�ൊന്നുമില്ല.
പക്ഷെ സുശീല മാഡം ബാങ്ക് മാനേജർ മാത്രമായി
രുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യജീവി കൂടെ ആയിരുന്നു. ആ
കുടുംബത്തിന്റെ സ്ഥിതി കണ്ടപ്പോൾ ജപ്തി നടപ
ടിയുമായി മുന്നോട്ട് പ�ോകുന്നതിന് പകരം സുശീല

മാഡം മറ്റൊന്ന് ചെയ്തു. കൂടെ വന്ന മനുഷ്യജീവികളു
മായി ചേർന്ന് സ്വന്തം പഴ്സ് തപ്പി കുറച്ച് പൈസ സ്വ
രൂപിച്ചു. വാട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ സന്ദേശമിട്ടു. സംഭാ
വനകൾ വന്നു.
വിക്കി ആല�ോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നട
ക്കുന്ന ഒരു ക�ൊടിയ പാപമാണ്, സമ്പത്തിലെ ഈ
അന്തരം. ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പന്ന
രുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യക്കാർ പലരുമുണ്ടാകും. പണ്ട്
ഐ.എ.പി.സി സമ്മേളനത്തിന് പ�ോയി മൂന്നാലു
ദിവസം ഡൽഹിയിൽ തങ്ങിയപ്പോഴാണ് ചില കാ
ഴ്ചകൾ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ�ോലെയല്ല.
ക�ോടികളാണ് കല്യാണത്തിനും മറ്റും ആളുകൾ ഒഴു
ക്കുന്നത്. ആ കല്യാണമണ്ഡപത്തിന് പുറത്ത് കിട
ക്കുന്ന പട്ടിണിക്കോലങ്ങൾ എന്തൊരു വൈരുദ്ധ്യ
മാണ്. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ധാരാളം ഉണ്ട
ല്ലോ നമുക്ക്. ഇതെന്താണിങ്ങനെ?
സുശീല മാഡം; അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഉള്ളുക�ൊ
ണ്ട് അടുപ്പം ത�ോന്നുന്നതുക�ൊണ്ട്, സുശീലച്ചേച്ചീ,
ത�ൊഴുന്നു. ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രാർത്ഥന സുശീല
ചേച്ചിയ�ോടും സഹപ്രവർത്തര�ോടും ഒപ്പം ഉണ്ടാകും.
ഈ ക�ോവിഡ് കാലമല്ലായിരുന്നല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത
ബസ്സ് കേറി അവിടംവരെ വന്ന് നിങ്ങളെ കണ്ട് ഒന്നു
കാൽ ത�ൊട്ടുത�ൊഴുത് തിരിച്ചു വരണമെന്നുണ്ടായിരു
ന്നു വിക്കിക്ക്

.

ഭരതന്നൂർ ലൈഫ് കെയർ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സ�ൊസൈറ്റിയുമായി ഒത്തുചേർന്ന്
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് സംവിധാനം പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചു. എല്ലാ മാസവും മൂന്നാമത്തെ
ച�ൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് സേവനം ലഭ്യമാകുന്നത്.
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ആദരാഞ്ജലികള്

വിട, ഡ�ോക്ടർ
അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ
ഡ�ോ. എം. ആർ. രാജഗ�ോപാൽ
1994ല�ോ -95ല�ോ ആണ്, ഞാൻ മംഗലാപുരത്തു
നിന്ന് ട്രെയിനിൽ ക�ോഴിക്കോട്ടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യു
കയായിരുന്നു. എതിരെ ഇരുന്ന സമപ്രായക്കാരനാ
ണെന്ന് ത�ോന്നുന്ന സുമുഖൻ സംഭാഷണം തുടങ്ങി
വെച്ചു. മഞ്ചേരിയിൽ ജ�ോലി ചെയ്ത്, ഒരു സന്നദ്ധ
സ്ഥാപനവും നടത്തി വരുന്ന ജനറൽ മെഡിസിൻ
ഡ�ോക്ടർ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ എന്ന് സ്വയം പരിചയ
പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
എന്റെ സഹപവർത്തകരും ഞാനും ക�ോഴിക്കോട്
ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ''ഞാൻ
കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എത്ര നല്ല കാര്യം! നിങ്ങളുടെ ഒരു ശാഖ
മഞ്ചേരിയിൽ തുടങ്ങാമ�ോ? സ്ഥലം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാ
ക്കാം'' എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ''ശാഖ ഉണ്ടാ
ക്കുന്നതിലും നല്ല ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം;
അവിടെ ഇതേ പ�ോലെ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തി
ക്കാം'' എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡ�ോ. അബ്ദുൾ
റഹ്മാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സമ്മതിച്ചു.

വിട, ഡ�ോക്ടർ വിജയന്

ഐഎപിസി (കേരള) സംസ്ഥാന സമിതി എക്സ
 ി
ക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഇനിഷ്യറ്റീവ്
ഇൻ കണ്ണൂർ (പി.ഐ.കെ) ജില്ലാ സമിതി പ്രസിഡ
ന്റുമായ ഡ�ോ. ബി വിജയൻ (66) നിര്യാതനായി.
ക�ോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്ന് ക�ോഴിക്കോട് മിംസ്
ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ചികിത്സ
യ്ക്കിടെ ക�ോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയെങ്കിലും ക�ോവി
ഡാനന്തര ബുദ്ധിമുട്ടുകളെത്തുടർന്നായിരുന്നു മരണം.
2005ൽ പി.ഐ.കെയുടെ രൂപീകരണത്തിന്
ശേഷം 10 ക�ൊല്ലം പ്രസിഡന്റായിരുന്നു.
കേരള ആർമ്ഡ് പ�ൊലീസിന്റെ നാലാം ബറ്റാലിയൻ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സ്ഥാനത്തുനിന്നു വിരമിച്ച
തിനു ശേഷം സർക്കാർ വയ�ോമിത്രം മെഡിക്കൽ
ഓഫീസറായി കണ്ണൂർ ക�ോർപറേഷനിൽ സേവനം
അനുഷ്ഠിച്ചു.
അർപ്പണ ബ�ോധവും ആത്മാർത്ഥതയും കൈമുതലാ
യുള്ള ഡ�ോ. വിജയൻ, ജില്ലയിലെ അഞ്ചിലധികം
പാലിയേറ്റീവ് യൂണിറ്റുകളിലെ കിടപ്പു ര�ോഗികൾക്കു
ഗൃഹ സന്ദർശന പരിചരണവും ക്ലിനിക്കുകൾ വഴി ചി
കിത്സയും നൽകിയിരുന്നു.

അങ്ങനെ, ക�ോ
ഴിക്കോട് പി.പി.
സ ി . സ ി യു ട െ
ആദ്യത്തെ സാ
റ്റലൈറ്റ് സെന്റർ
മഞ്ചേ ര ി യ ി ൽ
തുടങ്ങി. സമൂഹ
ത്തിന്റെ പങ്കാളി
ത്തത്തോടുകൂടി,
ഫാർമസിസ്റ്റായ
മജീദിന്റെ നേതൃ
ത്വത്തിൽ, ക�ോ
ഴിക്കോട് വന്ന് പരിശീലനം നേടിയ ഡ�ോ.അബ്ബാ
സിന്റെ കൂട്ടോടു കൂടി അന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനം
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ അന്തഃസത്ത ഉൾക്കൊ
ണ്ട് ഇപ്പോഴും മുമ്പോട്ട് പ�ോകുന്നു.
ശേഷിക്കുന്ന കാലം ഡ�ോ. അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ പല മേ
ഖലകളിലും പ്രവർത്തി ചെയ്തു; വലിയ നേട്ടങ്ങൾ പല
തുമുണ്ടാക്കി. എന്നാലും ഞങ്ങളുടെയ�ൊക്കെ മനസ്സിൽ
തങ്ങി നിൽക്കുന്നത്, ചിരിയ�ോടെയുള്ള സൗമ്യ സ്വ
ഭാവവും, അത�ോട�ൊപ്പം വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത മൂല്യബ�ോ
ധവും ചേർന്ന ഒരു നല്ല വ്യക്തിയെയാണ്; നന്മയുടെ
പ്രതീകത്തെയാണ്. ഡ�ോക്ടർ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ, വിട.
ഭാര്യ ലത പാലി
യേറ്റീവ് വ�ോളന്റി
യറാണ്. മക്കള്:
ജിപിൻ, മിഥുൻ.
മരുമക്കൾ: ലിയ,
സുദിന.
ഡ�ോ. വിജയന്റെ
വിയ�ോഗം കണ്ണൂർ
ജില്ലയിലെ സാ
ന്ത്വന പരിചരണ
രംഗത്ത് കനത്ത
വിടവാണ് സൃഷ്ടി
ച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐ.എ.പി.സി. കേരളയുടെ വടക്കൻ
മേഖലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഡ�ോക്ടർ കരുത്തായി
രുന്നു. ഹ�ോം കെയറുകൾക്ക് ഡ�ോക്ടർ കൂടെ ഉണ്ടാവ
ണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കാറുള്ള ഡ�ോ. വിജയന്റെ സാ
ന്നിദ്ധ്യം കിടപ്പു ര�ോഗികൾക്കും വലിയ ആശ്വാസമാ
യിരുന്നു. ഐ.എ.പി.സി കേരളയുടെയും പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെയും ആദരാഞ്ജലികൾ.
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മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്ന
കരുതലും ദയയുമെല്ലാം നിങ്ങളുടെ
ഹൃദയത്തെ ഊഷ്മളമാക്കാൻ

തിരികെയെത്തട്ടെ
2006 ൽ പാലിയം ഇന്ത്യ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രമാക്കി
ട്രിവാൻഡ്രം ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് സയൻസസ് (ടിപ്സ് ) സ്ഥാപിച്ചു.
2012 മുതൽ ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടനയുടെ ക�ൊളാബറേറ്റിംഗ് സെന്ററാണ്.
അർബുദത്തെത്തുടർന്ന് കടുത്ത വേദനയും ഒറ്റപ്പെടലും അനുഭവിക്കുന്നവർ, എയ്ഡ്സ് ബാധിതർ, തളർവാതം
പ�ോലെ ദീർഘകാലം പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവർ, വൃക്കര�ോഗികൾ എന്നിവർക്ക് വേദനയിൽ നിന്നും ആശ്വാസം,
സാന്ത്വന പരിചരണം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ്, ജനറൽ ആശുപ
ത്രി, എസ്.എ.ടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒ.പി. നടത്തിയും കിടത്തിച്ചികിത്സാ വിഭാഗത്തില് ര�ോഗികളെ അഡ്മിറ്റു ചെയ്തും
വീടുകളിലെത്തിയും സാന്ത്വന പരിചരണം നൽകുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഓഫീസിന്റെ നിശ്ചിതി ചുറ്റളവിലുള്ള
പത്തിലധികം ലിങ്ക് സെന്ററുകളുമായി സാന്ത്വനപരിചരണം ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
കാൻസർ ര�ോഗികളുടെ കുട്ടികൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, കാൻസർ ര�ോഗികൾക്കു പുനരധിവാസം, നിർധന
കുടുംബത്തിനു മാസംത�ോറും ഫുഡ്കിറ്റ് വിതരണം, ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നേഴ്സുമാർക്കും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തർക്കും
സാന്ത്വന പരിചരണ പരിശീലനം, കാലിന് ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ സഹകരണ
ത്തോടെ ഹാഫ് വേ ഹ�ോം, ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടായ്മ (ഉണർവ്വ്) തുടങ്ങി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.
എല്ലാ സേവനങ്ങളും സൗജന്യമാണ്. ഉദാരമനസ്കരുടെയും മനുഷ്യസ്നേഹികളുടെയും സംഭാവനകളിലാണ്
പാലിയം ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കുന്നത്.

സംഭാവനകൾക്ക് 80 G(s) IV പ്രകാരം ആദായ നികുതി ഇളവ്.
നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു തുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുതല്ല. നിങ്ങൾ വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ ചെ
ലവിടുന്ന തുകയിൽ ചെറിയ�ൊരംശം ര�ോഗികളുടെ വേദനയകറ്റാൻ മാറ്റി വയ്ക്കു. ചെക്കുകൾ
PALLIUM INDIA യുടെ പേരിൽ നൽകുക.
ബാങ്കുവഴി പണം നൽകാൻ
ഇന്ത്യയിൽ: എസ്.ബി.ഐ. പട്ടം (ക�ോഡ് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355
ആദായ നികുതിയിൽ ഇളവു ലഭിക്കുന്നതിനായി, സംഭാവനകള�ോട�ൊപ്പം PAN നമ്പറും വിലാസവും ഇനി
മുതൽ നിർബന്ധമാണ് (10B, ഇൻകം ടാക്സ് ആക്റ്റ്). അതിനാൽ പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്കു സംഭാവന നൽകു
ന്നവർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാനപേക്ഷ.
പാലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ മെമ്മോറിയല് ഹ�ോസ്പിറ്റല് ബില്ഡിംഗ്,
ഈഞ്ചക്കല് - ക�ോവളം ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി, മണക്കാട് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695009
Phone: 97467 45504 E-mail: info@palliumindia.org
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ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

മാനസിക ക്ലേശം

ശ്വാ

സക�ോശ സംബന്ധമായ അസുഖം ഗുരുത
രമായി ബാധിച്ച ര�ോഗികളിൽ മാനസിക
ക്ലേശം ഏറെയാവാം. അത്തരക്കാർ ഉത്കണ്ഠ, ഭീതി,
വിഷാദം എന്നിവയ്ക്ക് അടിമപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും
ഏറെയാണ്. ഉത്കണ്ഠ, ഭീതി എന്നിവയുടെ കാരണം
ശ്വസിക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായി പ�ൊതുവേ കണ
ക്കാക്കാമെങ്കിലും, തിരിച്ചും സംഭവിക്കാം. ഉത്കണ്ഠ
മൂലം ശ്വാസ തടസ്സം വർദ്ധിക്കുകയുമാവാം. നഷ്ട
പ്പെടുന്ന ജീവിതസൗഖ്യം, ര�ോഗ വർദ്ധനവ്, അടി
യന്തര ചികിത്സാവിധികള�ോടുള്ള പ്രതികരണം,
ഇടവിട്ടുള്ള ആശുപത്രി വാസം എന്നിവയ�ൊക്കെ
ര�ോഗിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന ഘട
കങ്ങളാണ്. മുതിർന്ന പൗരന്മാരായ ഹ�ോസ്പിസ് ര�ോ
ഗികളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ നിന്നും വെളിപ്പെ
ട്ടത്, ദൈനംദിന കർത്തവ്യങ്ങൾ സ്വയം നിർവഹി
ക്കാൻ കഴിയാത്തത് വിഷാദ ര�ോഗത്തിനു കാരണ
മാകുന്നു എന്നാണ്. അതിനാൽ വിഷാദര�ോഗത്തിന്
ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം, ര�ോഗി മനസ്സ് തുറന്ന് പ്ര
തികരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ, ജീവിതാ
ന്ത്യത്തിൽ അവർ പ്രാധാന്യം നല്കുന്നതെന്തിന് എന്ന്

വീണ്ടും വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ്.
ശ്വാസക�ോശ സംബന്ധമായ ര�ോഗം മൂലം ഗുരുതരാ
വസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന ര�ോഗികള�ോട�ൊപ്പം അവരെ
പരിചരിക്കുന്നവരും വിഷാദര�ോഗത്തിന് അടിമപ്പെ
ട്ടേക്കാം. വിഷാദ ര�ോഗം ബാധിച്ച കിടപ്പു ര�ോഗികളെ
പരിചരിക്കുന്ന മൂന്നില�ൊന്നോളം ശുശ്രൂഷകരും
വിഷാദ ര�ോഗികളായി മാറുന്നുവെന്നാണ് ഇത് സം
ബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
ആര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളില�ോ, വീട്ടില�ോ വെന്റിലേ
റ്ററിൽ കഴിയുന്ന ര�ോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നവർ വി
ഷാദര�ോഗികളായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ
കൂടുതലാണ്. ചികിത്സകർ, ഇത്തരം ശുശ്രൂഷകരെ
പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കണം. വിഷാദര�ോഗം ബാധി
ക്കാനുള്ള സാധ്യത അവരുമായി വിശദമായി ചർച്ച
ചെയ്യുകയും ര�ോഗ നിർണ്ണയത്തിനും, ആവശ്യമുള്ള
പക്ഷം ഉചിതമായ ചികിത്സക്കും വേണ്ടുന്ന എല്ലാ
സൗകര്യവും പിന്തുണയും നൽകുകയും ചെയ്യണം.
വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ, ഭീതി എന്നീ ര�ോഗലക്ഷണ
ങ്ങളുള്ളവരുടെ ചികിത്സാക്രമത്തിൽ വെറും കൗൺ
സലിംഗും, ഔഷധത്തോടു കൂടിയ കൗൺസലിംഗും
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അവലംബിക്കുന്നുണ്ട്. സിഒപിഡി ര�ോഗികളിൽ,
വിശിഷ്യാ കൗൺസിലിംഗ് ഫലപ്രദമാകാത്ത ര�ോ
ഗികളിൽ വിഷാദര�ോഗത്തിനെതിരെയുള്ള ഔഷ
ധങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രയ�ോജനകരമായി ഭവിക്കുന്നു
ണ്ടെന്ന് കാണുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, സിഒപിഡി
ബാധിച്ച വിഷാദര�ോഗികൾക്ക് ന�ോർട്രിപ്റ്റിലിൻ
നൽകി നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ എടുത്തു പറയ
ത്തക്ക ആശ്വാസം ലഭിച്ചതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വിഷാദ
ര�ോഗമുള്ളവർക്ക് അതിശീഘ്രം ആശ്വാസം കിട്ടുവാൻ
മീതൈൽ ഫെനിഡേറ്റ് എന്ന ഉത്തേജക മരുന്ന് പ്ര
യ�ോജനം ചെയ്തേക്കാം.
എസ്.എസ്.ആർ.ഐ വർഗ്ഗത്തിലെ മരുന്നുകള�ോ
ട്രൈസൈക്ലിക് വർഗ്ഗത്തിലെ മരുന്നുകള�ോ ഉപയ�ോ
ഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പല ഘടക
ങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടി വരും. കൂടുതൽ സാധാ
രണയായി ഉപയ�ോഗിക്കുക എസ്.എസ്.ആർ.ഐ
കളാണെങ്കിലും ട്രൈസൈക്ലിക് മരുന്നുകൾ ഉറക്കമി
ല്ലായ്മ പരിഹരിക്കാൻ പ്രയ�ോജനപ്പെടും. ആകാംക്ഷ
കൂടുതലുള്ളവർക്കു ബെൻസ�ോഡയാസെപ്പിൻ വർഗ്ഗ
ത്തിലെ മരുന്നുകൾ വേണ്ടി വരാം. ഭീതി ഉള്ളവർ
ക്ക് എസ്.എസ്.ആർ.ഐ വർഗ്ഗത്തിലെ മരുന്നു
കളും. ര�ോഗിയെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊ
ണ്ടുള്ള ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി ഫലപ്രദവും പ്ര
ധാനവുമാണ്.

ആശുപത്രിയിലെ ഐ.സി.യുവിൽ കിടക്കുമ്പോഴും
മരണം ആസന്നമായ സാഹചര്യത്തിലും ര�ോഗിയിൽ
അശാന്തി, ക്ഷോഭം, ഉന്മാദം എന്നിവ പ്രകടമാ
കാറുണ്ട് . ഇത്തരുണത്തിൽ ശീഘ്രം ആശ്വാസം
നൽകിയേ തീരൂ. ഹല�ോപെരിഡ�ോൾ ആവും
ഏറ്റവും ഉത്തമം. ഇത് കുത്തിവയ്പിലൂടെയും വായിൽ
കൂടെയും നൽകാവുന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇത�ോട�ൊ
പ്പം ബെൻസ�ോയ്സിപ്പിൻ മരുന്നും വേണ്ടി വന്നേ
ക്കാം.
ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന ര�ോഗികളെ സംബന്ധി
ച്ചിടത്തോളം - വിശേഷിച്ചും ഐ.സി.യുവിൽ കഴിയു
ന്നവർക്ക് - ശബ്ദബാഹുല്യം, പകൽ രാത്രികളുടെ വ്യ
ത്യാസമില്ലായ്മ, സ്ഥലജല വിഭ്രാന്തി തുടങ്ങിയ ആകു
ലതകളുടെ ആഘാതം പരിമിതപ്പെടുത്താൻ, താഴെ
പറയുന്ന ലളിതമായ ഉപായങ്ങളിലൂടെ കഴിയും.
കർണ്ണ ര�ോധിണി (Ear plugs) ഉപയ�ോഗിക്കുക,
കണ്ണുകൾ മൂടുക, അലാറം ഉൾപ്പടെയുള്ള ബാഹ്യശ
ബ്ദങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക, സ്ഥലകാലബ�ോധം ജനി
പ്പിക്കുന്നതിനു കലണ്ടർ, ക്ലോക്ക് തുടങ്ങിയ സൂത്ര
വിദ്യകൾ ഇടവിട്ട് പരീക്ഷിക്കുക, കുടുംബാംഗങ്ങളു
മായി കൂടുതൽ സമയം സഹവസിക്കാനുള്ള സൗക
ര്യമേർപ്പെടുത്തുക, ഹെഡ് ഫ�ോണിലൂടെ ര�ോഗിക്ക്
ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകൾ കേൾപ്പിക്കുക, രാത്രിയിൽ ചുറ്റു
മുള്ള വെളിച്ചം കുറക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉൾ
പ്പെടുത്താവുന്നതാണ്

.

ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് റെസിഡന്റ്സ് അസ�ോസിയേഷൻസിന്റെ (FRAT) കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫ്രറ്റേർ
ണിറ്റി ഓഫ് റെസിഡന്റ്സ് ശ്രീകാര്യവുമായി (FRAS) ഒത്തുചേർന്ന് പാലിയം ഇന്ത്യ ബ�ോധവത്ക്കരണ
ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. 30-ഓളം റെസിഡന്റ്സ് അസ�ോസിയേഷനുകളുടെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ''കംപാഷനെറ്റ് കമ്യൂണിറ്റി'' പ്രൊജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടത്തിയ ഈ പരിപാടികളി
ലൂടെ അറിവും അനുതാപവുമുള്ള സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.
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സഹയാത്രികർ

ചൻ ചേട്ടൻ എവിടെയാ?
സാന്ത്വനരംഗത്ത് പാലിയം ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സഹയാത്രി
കരുണ്ട്, പാഥേയവുമായി. കടന്നുപ�ോയ വഴിത്താരകളില�ൊക്കെയും പാദമുദ്രകൾ ചാർത്തിയ
ഇവരെക്കൂടി നിങ്ങളുടെ ചിറകുകൾക്കു താഴെ ഉൾക്കൊള്ളുക.
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008 മുതൽ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ചുവരുകൾ
ക്കുള്ളിൽ മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദമാണ് 'ചന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ
ഇപ്പോൾ എവിടെയാ?' എന്നത്. ആദ്യമ�ൊക്കെ ശബ്ദ
ത്തിലൂടെയും ഇപ്പോൾ മ�ൊബൈൽ ഫ�ോണിലൂടെയും
അതു മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഹ�ോം കെയർ ടീ
മിന�ൊപ്പവും മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ് പാലിയം ഇന്ത്യ
ടീമിന�ൊപ്പവും അക്കൗണ്ട് - സ്റ്റോർ പർചേയ്സ്
-ഫണ്ട് ശേഖരണം തുടങ്ങി പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ മി
ക്കവാറും എല്ലാ മേഖലകളിലും ചന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ എന്ന
ചന്ദ്രൻപിള്ളയുടെ നിറസാന്നിദ്ധ്യമുണ്ട്.
പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമെത്തിയത് സഹ�ോ
ദരനായ സ�ോമനാണ് - ഡ്രൈവറായി. അന്നു
പാലിയം ഇന്ത്യ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് പട്ടം എസ്.
യു.ടി ആശുപത്രിയുടെ ക�ോമ്പൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ഇരു
നിലക്കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു. ചന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ റവന്യൂ
വകുപ്പിലെ ഡ്രൈവർ തസ്തികയിൽ നിന്നു വിരമി
ച്ചു വെറുതെയിരിക്കുന്ന സമയം. പുതിയ ഒരു വണ്ടി
പാലിയം ഇന്ത്യയിലെത്തിയപ്പോൾ ഡ്രൈവറായി
നിയ�ോഗിച്ചത് ചന്ദ്രൻ ചേട്ടനെയായിരുന്നു. പാലി
യേറ്റീവ് കെയറിനെപ്പറ്റി സ�ോമൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ
അറിവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽതന്നെ ആദ്യ
ത്തെ ഹ�ോംകെയർ യാത്ര ഓർമ്മയിൽ പച്ചപിടി
ച്ചു കിടക്കുന്നു. നാലാഞ്ചിറയിലുള്ള ഒരു വീട്ടിലേയ്ക്കാ
യിരുന്നു ആ യാത്ര. അവിടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയ
സ്സുള്ള യുവാവിന്റെ കറുത്തു കരുവാളിച്ച കാലുകണ്ട്
പകച്ചുപ�ോയി ചന്ദ്രൻപിള്ള. കാലിലെ രക്തയ�ോട്ടം
ഇല്ലാതായത്രേ. പിന്നെ ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ പെരുമഴ
യായി പെയ്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അതിന�ോടു താദാത്മ്യം
പ്രാപിക്കുവാനും പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ മഹത്വ
ത്തിൽ അഭിമാനം ക�ൊള്ളുവാനും ചന്ദ്രൻ ചേട്ടനായി.
പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരം നിയമനം നേടുവാനാ
യതും ഇക്കാരണത്താലാണ്.
ര�ോഗിയായിട്ടു കൂടി മത്സ്യം വിറ്റ് കിടപ്പുര�ോഗികളായ
കൂടപ്പിറപ്പുകളെ പരിരക്ഷിച്ചു വന്ന ആനാട്ടെ ഗ�ോ
മതിയുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്നും മറക്കാ

നാകുന്നില്ല.
ഇന്നത്തെ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ചിത്രമല്ലായിരുന്നു
അന്ന്. നേതൃത്വം നൽകാൻ രാജഗ�ോപാൽ സാറി
ന�ൊപ്പം അകാലത്തിൽ പ�ൊലിഞ്ഞ, കർമ്മയ�ോ
ഗിയായ വിജയകുമാർ സാറുകൂടിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നു
ചന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ ഓർക്കുന്നു. അന്നും ഇന്നും ഡ�ോ. സി.
മ�ോഹനനും ഡ�ോ. സുനിലുമുണ്ട്. ഡ�ോ. ബാബുരാജ്,
ഡ�ോ. നിർമ്മല, ഡ�ോ. പാർവതി, ഡ�ോ. രാജ
ശേഖരൻ, ഡ�ോ. ഗ�ോപിനാഥ് എന്നിവരുടെ അക
മഴിഞ്ഞ പരിശ്രമങ്ങൾ സാന്ത്വന പരിചരണത്തിനു
മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്നു. ഒറ്റ സ്ലൈഡ് പ്രൊജക്ടറിന്റെ
സഹായത്താൽ ഒരുപാടു ബ�ോധവൽക്കരണ ക്ലാ
സുകൾ നടന്നിരുന്നുവെന്നു ചന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ ഓർക്കുന്നു.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ അസിസ്റ്റൻറായി ജ�ോലിചെ
യ്യുന്ന ചന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യകാല
ക�ോ-ഓർഡിനേറ്ററായിരുന്നു. ആര�ോടും പരിഭവമി
ല്ലാതെ നിസ്വാർത്ഥ സേവകനായി എവിടെയും ഓടി
യെത്തുന്ന ഈ സാരഥിയുടെ സങ്കല്പനങ്ങൾ അനുപ
മങ്ങളാണ്. വെറുപ്പിന്റെ നിരർത്ഥകതയുടെ തിരിച്ച
റിവാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മസാഫല്യം.
അതേ, ചന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ ഇവിടെത്തന്നെയുണ്ട്.
(സാക്ഷാത്ക്കാരം: ഡ�ോ. എൻ. അജയൻ. ബന്ധ
പ്പെടാനുള്ള നമ്പർ: 9447324846)

.
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പാലിയം കണ്ണാടി

മനുഷ്യരും
മന�ോഭാവങ്ങളും
എസ്. ലളിത

പ

ലരുടെയും ചിന്തകളും മന�ോഭാവങ്ങളും പല
പ്പോഴും പലതാണ്. ചിലരുടെ ചിലപ്പോഴുള്ള
ഭാവമാറ്റം നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ചു കളയും. മനസ്സിൽ ആ
വ്യക്തിയെപ്പറ്റി പടുത്തുയർത്തിയ വിഗ്രഹം ഇടിഞ്ഞു
വീഴും. എല്ലാവരേയും മനസ്സിലാക്കുക, അവർക്കൊ
പ്പം നില്ക്കുക, അത�ൊരു കലയാണ്. അത് ചിലരുടെ
മാത്രം കഴിവാണ്. ജാതി, മതം, ഭാഷ, ധനം, സൗ
ന്ദര്യം എന്നു വേണ്ട ഒരു മാനദണ്ഡവുമില്ല. ക്ഷമയും
പക്വതയും ആദരവും നിഷ്ക്കളങ്കതയുമ�ൊക്കെക്കൊ
ണ്ട് അവർ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും.
ചിലരുടെ സാമീപ്യം നമ്മളെ അല�ോസരപ്പെടുത്തു
മ്പോൾ മറ്റു ചിലരുടേത് നമ്മളിൽ പ്രസരിപ്പും സന്തോ
ഷവും നിറയ്ക്കും. ചില ഡ�ോക്ടർമാരെ കാണുന്ന മാ
ത്രയിൽ തന്നെ ര�ോഗികൾ സ്വസ്ഥരാകും. ചില ഡ�ോ
ക്ടർമാരെ കണ്ടാൽ അസ്വസ്ഥരാകും. മറ്റുള്ളവരെ
അറിയാനും അവരുടെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അവരെ മന
സ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്നവരെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടും.
ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമ
ല്ലല്ലോ സംഭവിക്കുക. നന്നല്ലാത്തത് സംഭവിക്കുമ്പോഴു
ണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ നമ്മുടെ സ്വകാര്യതയായി
കരുതുന്നതിന് പകരം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പടർത്താൻ
ശ്രമിക്കുന്നവർ ചുരുക്കമല്ല. സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങൾ സ്വ
കാര്യമായിത്തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരും നമു
ക്കിടയിലുണ്ട്.
ഈയിടെ ക�ോവിഡ് വാക്സ ിനേഷനെടുക്കാൻ
പ�ോയപ്പോൾ 75 വയസ്സുള്ള ഒരു വീട്ടമ്മയെ കണ്ടു.
ഡ�ോക്ടറെ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് വാക്സിനേഷ
നെടുത്തത്. കൈക്ക് അല്പം വിറയലുണ്ട്. നടപ്പും നേ
രേയല്ല. ഒരു സന്നദ്ധ സേവകയുടെ കരുതലാകാം,
പിന്നാലെ നടന്നു. ഡ�ോക്ടറ�ോടവർ ച�ോദിച്ച ച�ോദ്യം
കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യം ചിരി വന്നു. 'ഡ�ോക്ടറേ ഒരു
കാര്യം ച�ോദിച്ചോട്ടെ' എന്ന മുഖവുരയ�ോടെയാണ്
തുടങ്ങിയത്.
'അമ്മ ച�ോദിച്ചോളൂ. എന്താ പ്രശ്നം?'
''പ്രശ്നമ�ൊന്നുമില്ല. കുറച്ചുനാൾകൂടി ജീവിയ്ക്കണമെ
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ന്ന് ക�ൊതിയുണ്ട് . ഈ
മ രു ന്ന് കു ത് തി വ ച്ചാ ൽ
ഒന്നും സംഭവിക്കുകയി
ല്ലല്ലോ?''
ഡ�ോക്ടറുടെ ചുണ്ടിന്റെ
ക�ോണിലും ചിരി മ�ൊ
ട്ടിട്ടു.
''ഇല്ലമ്മേ. ഒരു കുഴപ്പ
വുമില്ല. ലക്ഷക്കണക്കി
നാളുകൾ ഇപ്പോൾത്ത
ന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു.”
ചുണ്ടിൽ വിടരാതെ നിന്ന
ചിരി മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ച് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
എത്ര നല്ല കുടുംബത്തിലാവും ഈ അമ്മ ജീവിക്കു
ന്നത്; വെറുതെ ഓർത്തു. ചെറിയ ആര�ോഗ്യ പ്രശ്ന
ങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ പ�ോലും മടുപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളുരു
വിടുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു മാതൃക തന്നെ.
വാക്സിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് 30 മിനിറ്റ് നിരീക്ഷണ
ത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനും അടുത്ത് സീറ്റ് പിടിച്ചു.
ഇടയ്ക്ക് അവർ മൂത്രമ�ൊഴിക്കാൻ ട�ോയ്ല റ്റിലേക്ക്
പ�ോയപ്പോൾ, കൂടെ വന്ന ആളെ ന�ോക്കി ചിരിച്ച്
സൗഹൃദം പങ്കുവച്ചു. ''അമ്മയുടെ ഭർത്താവ് വന്നില്ലേ?''
''അങ്ങേര് നേരത്തെ വാക്സ ിനേഷനെടുത്ത്
പ�ോയി. ഒരു മുരടൻ. ഈ പാവത്തിനെ പാടുപെടു
ത്താനിനി ബാക്കിയ�ൊന്നുമില്ല.''
''മകളാണ�ോ?''
''അല്ല. അയലത്തുകാരിയാണ്.''
''അവർക്ക് മക്കളില്ലേ?''
''ഉണ്ട്. രണ്ടു പെണ്മക്കൾ. ഒന്ന് നേരത്തേ ഭർത്താ
വിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് വീട്ടിലുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ക�ൊച്ചി
ന്റെ വിവാഹമ�ൊഴിയൽ കേസ് ക�ോടതിയിൽ നട
ക്കുന്നു.''
സത്യത്തിൽ ഒരാൾ തകരാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തു
വേണം? എന്നിട്ടും ജീവിക്കാനുള്ള ക�ൊതി. എന്തൊരു
പ�ോസിറ്റിവിറ്റി. എനിക്കവര�ോട് ആദരവും ബഹുമാ
നവും ത�ോന്നി

.

"അരികില�ൊരല്പനേരം..."
ചില ദൃശ്യങ്ങൾ

Sahayatra Monthly,
Published May 5, 2021

hne 20 cq]

RNI.No.KERMAL/2009/30023
Registered KL/TV(N)/657/2021-2023
Licensed to post WPP KL/TV(N)/WPP/242/2021-23

Printed & Published by Dr. M.R. Rajagopal on behalf of Pallium India Trust, and Printed at Chasimar, Convent Lane,
G.H.Junction, Trivandrum - 695001 and Published at T.C. 14/603, Santhi, PJRRA-65. Pothujanam Lane,
Kumarapuram, Medical College P.O., Trivandrum - 695011. Editor: Dr. M.R. Rajagopal.

